5. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, 930519

Απόψε
και

φθινοπώριασε,

τ’ όνειρο... ξεθώριασε;
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Την ώρα που όλα
γύρω μας είναι υπό
αμφισβήτηση, που ο
πλανήτης καταρρέει
λόγω της οικολογικής
καταστροφής, που χιλιάδες συνάνθρωποι
δοκιμάζονται
κάτω
από άθλιες συνθήκες
επιβίωσης, που δεν
προλαβαίνουμε να μετράμε τους θανάτους γύρω
μας· την ώρα που όλα είναι μαύρα κι άραχνα κι
ενώ ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε μια αχτίδα φωτός, υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να
λένε:
Άντε ρε Συριζαίε..
Άντε ρε δεξιέ…
…ρε βαζέλα…
…ρε γάβρε…
…ΡΕ…
«Ρε παιδιά», τους λες, έχει καεί ο μισός πλανήτης,
σε λίγο δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε μισή
τζούρα οξυγόνου, αφήστε τα αυτά… ». Σου απαντάνε: «Άσε μας κυρά μου, εδώ προσπαθούμε να
πάρουμε το αίμα μας πίσω από την ήττα στις εκλο-
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Τι να πεις και τι ν’ αφήσεις…
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

γές, από την ήττα στο πρωτάθλημα, από την ήττα…
γενικώς…»
Συνεχίζεις και λες: «Ρε παιδιά κοιτάχτε γύρω σας·
αντιπροχθές δεν πέθανε ο τάδε; Προχθές ο τάδε
και ο τάδε, χθες… Αποδεκατιζόμαστε με ταχύτατους ρυθμούς! Ξεστραβωθείτε! Το αύριο είναι
αβέβαιο. Δεν τα αφήνουμε όλα αυτά να μονιάσουμε μπας και γλιτώσει κανείς;» Σου απαντάνε: «Εμ,
βέβαια, τι θα έλεγες εσύ; Αφού είσαι με τους από
εκεί… » ή «…. κρατάς από τους από εδώ…».
Σταματάς να μιλάς. Κάνεις μια παύση για να ρίξεις
δυο τρία καντήλια για τη μαλ… που δέρνει τον κόσμο και ανοίγεις το πρώτο βιβλίο ιστορίας που βρίσκεις μπροστά σου. Δυστυχώς απ’ όποια χρονική
στιγμή κι αν το πιάσεις θα δεις να εκτυλίσσονται τα
ίδια και τα ίδια επεισόδια, είτε στην πολιτική, είτε
στην κοινωνική σκηνή των τόπων: Αντίδραση κατά
πως μας συμφέρει, αντίλογος με ιδιοτέλεια και
ένας απλωμένος εγωισμός ίσαμε το Άλφα Κενταύρου. Σε πιάνει μια μικρή απελπισία. Τελικά, κάποιος έχει χτίσει έναν αδιαπέραστο τοίχο στο τούνελ

και δεν περνάει ούτε ίχνος ελπίδας. Το μόνο που
φαίνεται να διεισδύει με μοναδική δεξιοτεχνία είναι ο κακός μας φλάρος και να μας οδηγεί χωρίς
φρένο στην άκρατη ηλιθιότητα.
Τι να κάνουμε αδέλφια; Έτσι είναι αυτά. Ας προσέχαμε! Εσείς λοιπόν κύριοι συνεχίστε απτόητοι να
καπνίζετε πούρα, φυσώντας παράλληλα τον καπνό στο μέλλον των παιδιών σας και εσείς μανίτσες μου απτόητες να σκορπάτε την ύλη σε νύχι,
μαλλί και παντελόνι ΛΙ. Οι υπόλοιποι, άκριτα όπως
λέει κι ο πνευματικός μου, ας πορευθούμε με την
ψευδαίσθηση πως κάτι μπορεί να αλλάξει· μαχόμενοι πάντα προς αυτό το σκοπό. Έξαλλου, όπως
έχει πει και ο θείος Μπουσκάλια: «Οποιαδήποτε
αθανασία κι αν υπάρχει, εξασφαλίζεται μόνο από
την διαρκή συμμετοχή στη δημιουργική διαδικασία.» .
Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με μια παρότρυνση:
Εσείς που προβάλλεστε για σωτήρες κι αφήνετε
να σφάζονται παλληκάρια στα πόδια σας, σώστε
πρώτα αυτά! Ξέρουμε και δυο, πως αν για κάποιο
λόγο δεν σας υποστηρίξουν θα είναι οι πρώτοι
που θα καρατομήσετε.
Πάντα φιλικά και πάντα μεταξύ μας…
© 2019 Ματίνα Κ. Καρελιώτη
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Ίσως η πιο συγκλονιστική σκηνή του Θανάση Βέγγου δεν ήταν από κωμική ταινία, αλλά
από την ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου “Το βλέμμα του Οδυσσέα” (1995). «Ξέρεις κάτι; Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σα λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω
πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα... και πεθαίνουμε... Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα! Γιατί η αγωνία κρατάει
πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Μωρή φύση μόνη σου είσαι, μόνος μου είμαι κι εγώ...
πάρε ένα μπισκότο», λέει ο Θανάσης Βέγγος σε μια πραγματικά συγκλονιστική σκηνή.

Μια φορά και έναν καιρό...

Ήταν κάποτε μια χώρα με 3.000 χρόνια ιστορία. Ο λαός της, όμως, ή δεν
ήξερε ή δεν είχε διδαχθεί τίποτα από
αυτή. Ήταν και πολλά τα χρόνια, τι να πρωτοσυγκρατήσει κανείς! Είχε
φροντίσει, εξάλλου, να μάθει στα παιδιά της πως μόνο το μέλλον έχει
αξία και προς αυτό πρέπει να κοιτάμε, αφού αυτή η ματιά διαγράφει ευκολότερα το παρελθόν που διαμόρφωσε το μέλλον κι αποσείει ευθύνες
χωρίς ποτέ να τις αποδώσει κάπου. Οι 8 από τους 10 που τέλειωναν τη
γενική εκπαίδευση έμπαιναν στα πανεπιστήμια. Εύκολο πια! Ελάχιστες οι απαιτήσεις,
για να μπορούν να δικαιολογούν το ελάχιστο που θα έπρεπε ως πολίτες αργότερα να
αναζητούν. Το πολίτευμα αυτής της χώρας διατηρούσε το όνομα Δημοκρατία, μάλλον
τιμής ένεκεν, μιας και είχε πρωτοεμφανιστεί στην ανθρωπότητα από τους προγόνους
της. Είχαν πειστεί, άλλωστε, πως αφού διατηρούν το δικαίωμα ψήφου, η δημοκρατία
τους ήταν γνήσια και πραγματική. Παράλληλα, το άνοιγμα των συνόρων και η πολύπολιτισμικότητα που αυτό διαμόρφωνε οδηγούσαν σε μια αθρόα εισροή άλλων λαών,
προσφύγων ή μη, που αναζητούσαν διέξοδο, διωγμένοι ή μη, από τις πατρίδες τους,
στην “γη της επαγγελίας”, την Ευρώπη, που κι αυτή με τη σειρά της έκρυβε καλά όλα
όσα είχε στο μυαλό της για τους υπόλοιπους λαούς...
Η Ερινύα της φυλής αυτής από την άλλη καλά κρατούσε. Ο ένας έβγαζε τα μάτια του
αλλουνού, διχασμός παντού, φιλαρχία και παρωπιδισμός. Ούτε λόγος για αυτογνωσία.
Ματαίως ο κακομοίρης ο γερο -Σωκράτης αιώνες τώρα τους καλούσε μέσα από τις
προτροπές του να αποκτήσουν αυτοσυνειδησία. Οι “εθελοντές”, οι “ευεργέτες”, οι
“αριστεροί” και οι “πατριώτες” αθροιστικά ξεπερνούσαν τον συνολικό πληθυσμό της,
ωστόσο, αν είχες μια οικονομική συναλλαγή μαζί τους, έβλεπες πολλά...Τους ενοχλούσε
το δάχτυλο ενός Τούρκου ηθοποιού με φόντο την Ελληνική σημαία, παρακολουθούσαν,
όμως, ανελλιπώς τα σήριαλ στα οποία έπαιζε καθότι ήτο και… παίδαρος. Όλα αυτά
αποτέλεσαν μόνο τον πρόλογο ενός κύριου μέρους που ακολούθησε, δυστυχώς όχι και
τόσο ελπιδοφόρου· αξίες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη κα την ταυτότητά της χάθηκαν
κι αλώθηκαν από έναν νέο, καθόλου άγνωστο, Ξέρξη. Κι αν η Ευρώπη νόμιζε πως το
κακό θα σταματούσε παίρνοντας στο διάβα του μόνο αυτή τη χώρα ήταν πολύ γελασμένη. Η Ελλάδα ήταν πάντα το σωσίβιό της, ασχέτως αν σκοπίμως το απέκρυπτε πάντα και
κρατούσε γι’ αυτήν μόνο το ρόλο ενός εξιλαστήριου θύματος. Η Ελλάδα την είχε σώσει
ολάκερη πριν από χιλιάδες χρόνια από το δεσποτισμό, την τυραννία και το σκοταδισμό.
Μα πια δεν υπήρχε κανείς Θεμιστοκλής, κανείς Μιλτιάδης, εξορισμένοι καθώς ήταν κι
οι δύο από το νου του ανθρώπου.
Δεν απέχουμε πολύ από τον επίλογο. Ας ελπίσουμε πως αυτόν θα τον γράψουν εκείνοι
οι λιγοστοί με τα σκασμένα από τον κάματο πρόσωπα…αυτούς που συναντάς πια σ’ένα
βαρκάκι ψαρεύοντας ή σε μια γη καρπίζοντάς την.
γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Οκτώβριος 2050
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DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

22910 78570

Σαλάτες /Salads

Σαλάτα “Μάριος” / Special
Ντομ., μαρούλι, καλαμπόκι, ντοματίνια, γύρο κοτόπ., σως

Ρόκα-Παρμεζάνα/rocket salad with parmesan flakes
Χωριάτικη /Greek Salad
Ντομάτα-Αγγούρι/ Τomato Cucumber
Μαρούλι/ Lettuce
Λάχανο-Καρότο/ Cabbage Carrot

Μερίδες/Portions
Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
+ yogurt and sause

5,50 €
5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Ορεκτικά/ Appetizer

Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread

Της ώρας/ From the grill

2,50 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
0,50 €

Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό - Κοτόπουλο/Giros Pork-Chiken**
Καλαμάκι Χοιρινό - Κοτόπουλο/ Pork-Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap *
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που
χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

7,60 €
7,60 €
7,60 €
7,60 €
8,00 €
8,00 €

Κοτόπουλο σχάρας (κιλό)/ Grilled chicken (kgr)
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chiken burger
Κοτόπουλο κοντοσούβλι/Chiken Spit
Κοντοσούβλι Χοιρινό / Pork Spit
Ψητά Λαχανικά/ Grilled vegetables
Μπριζόλα Γάλακτος Μοσχ./ Beef steak
Παϊδάκια αρνίσια (κιλό)/ Lamb chops (kgr)
Προβατίνα (κιλό)/ Sheep chops (kgr)
Σταυλίσια μπριζόλα μοσχ./Beef steak special

10,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
4,00 €
11,00 €
22,00 €
20,00 €
15,00 €

Μπύρες/Beers
Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

Αναψυκτικά / Soft drinks
Νερό μικρό 500 ml/water
Νερό Εμφιαλωμένο 1500 ml
Σόδα 250 ml/Soda
FANTA Πορτοκάλι 330 ml
FANTA Μπλέ 330 ml
SPRITE 330 ml
COCA COLA 330 ml
COCA COLA Light 330 ml
COCA COLA Zero 330 ml
Αύρα Ανθρακούχο

0,50 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,60 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
6,00 € Κρασιά/Wines
6,00 €
5,00 €
Λευκό/White 1500 ml
2,50 €
Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

* κατεψυγμένα/frozen
* κατεψυγμένα

Πλάτωνος 16, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ.: 22910 78570
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Ιστορίες με τον Κωσταντή
«Κύριε Ζαμπέτα, εσείς έχετε καπνίσει ποτέ χασίς;»
κι εκείνος με ειλικρίνεια που τσακίζει κόκαλα απαντά: «Χασίς; Λιβάδια ολόκληρα!»
«Δεν θα σου πω με ποια γελάω, αλλά ποια έχω
πάντα στον νου μου. Μου αρέσει αυτό που έλεγε
για τα εκατομμύρια. Γιατί όντως τα χρήματα δεν
βγάζουν ψυχή, η ψυχή είναι πάνω απ’ όλα».
Aκούγοντας ένα αφιέρωμα στο ραδιόφωνο για τον
Ζαμπέτα αρχίζει να περιγράφει…το βλέμμα στη θάλασσα, το μυαλό πίσω…
«Ο ζωντανός ο άνθρωπος όλα τα θέλει…» μου ‘λεγε ο πατέρας μου, όταν τον παρατηρούσα για τα πολλά αβγά που έτρωγε. Κάθε μέρα πήγαινα στο κοτέτσι, μάζευα τα αβγά,
άναβα φωτιά με σβουνιές κυρίως και σ΄ένα γκαζοντενεκέ μισοκομμένο τα βράζαμε. Όσα
και να ‘ταν τα τρώγαμε… έτσι πήγε μέχρι το τέλος. Και έτσι ήταν. Ο άνθρωπος όσο ζει όλα
τα θέλει δικά του. Φαΐ, γλέντι, δόξα, χρήμα και ό,τι άλλο κατεβάσει ο νους του. Πρώτα
βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι…» Έτσι φτάσαμε ως εδώ και έτσι θα πάμε και παρακάτω. Όλα για τα λεφτά, γιατί έτσι νομίζουμε πως θα τα ‘χουμε όλα! Διακόπτει για λίγο,
συγκεντρώνεται να ακούσει τι θα πει ο Ζαμπέτας. «Δεν βάζουμε ψυχούλα στα τραγούδια
και νομίζουν πως θα προχωρήσουν». Τ΄ακούς;
Πάλι η φωνή του Ζαμπέτα. Στο πρόσωπό του φαίνεται πόσο πολύ τον εκφράζουν όλα
αυτά που ακούει. ... Οι ζαμπετικές ατάκες έπιπταν στρέιτ θρου, όπως ακριβώς και οι πενιές ...και το μυαλό ταξίδευε… το βλέμμα γυρίζει στον Βούδα, ένα περιστέρι που τον τελευταίο καιρό τον συντροφεύει καθημερινά. Κάποια ψυχή είναι σε μορφή περιστεριού… και
χίλια περιστέρια να σου φιλούν τ’ αστέρια, σιγοτραγουδάει… «Πού ‘σαι Θανάση…» και το
βλέμμα του συναντιέται με του Βούδα….
Λεφτά, λεφτά, όλα τα κάναμε και τώρα βλέπεις; Και τα περισσότερα τραγούδια γίνονται
σουξέ για κανένα εξάμηνο, μετά χάνονται.
«Πηγαίος, χιουμορίστας, αυθόρμητος, λαϊκός και πάνω απ’ όλα εργάτης. Ατελείωτες πρόβες και ώρες παιξίματος μέχρι να υιοθετήσει το δικό του στυλ και να το αφήσει στην
ιστορία, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές...» ακούγεται από το ραδιόφωνο. Τι
απ’ όλα αυτά και σε πόσους ανθρώπους πλέον; Γρήγορα λεφτά όπως όπως και φυσικά να
τα ξοδέψουμε πάλι γρήγορα και όπως όπως… Η φωνή της Μοσχολιού, το μπουζούκι του
Ζαμπέτα μαζί του…»

Τι να φταίει, τι να φταίει
που δεν πήγαμε μπροστά,
δεν μετρήσαμε το κύμα
και τον άνεμο σωστά.
Στα ρηχά, μικρή μου αγάπη
ναυαγήσαμε,
μακριά ήταν να πάμε
μα δεν ξεκινήσαμε.
…Το 1968 γράφτηκε αυτό το τραγούδι…μόλις είχα αρχίσει να καταλαβαίνω… κι όμως διαχρονικό και ακόμα κρατάει… Ξέρεις γιατί; Γιατί γράφτηκε με ψυχή!
	

κοπριά της αγελάδας
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Η μακροχρόνια οικονομική κρίση αλλά και η
επιδείνωση του δημογραφικού έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
στην χώρα μας, γι’αυτό και απαιτούνται δομικές αλλαγές
στην φιλοσοφία και στην πρακτική εφαρμογή του, ώστε να
εξασφαλιστεί αφενός η οικονομική βιωσιμότητά του και αφετέρου η αξιοπρεπής διαβίωση των συνταξιούχων.
Η υπογεννητικότητα και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής
έχουν ως άμεση συνέπεια την γήρανση του πληθυσμού και
την αύξηση της αναλογίας των συνταξιούχων προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εγγενή ελλείμματα στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
σύστημα. Το πρόβλημα επιτείνεται από την δομή του ίδιου
του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με τον κατακερματισμό των ασφαλιστικών ταμείων και την πολύπλοκη
διοικητική δομή, η οποία εμποδίζει την αποδοτική του λειτουργία.
Η νέα αρχιτεκτονική των συντάξεων πρέπει να στοχεύει στην
σταδιακή, αλλά ριζική αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την σύνταξη, του τρόπου με τον οποίο υπολογίζουμε την σύνταξη καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης
της σύνταξης. Η μετάβαση από ένα αμιγώς αναδιανεμητικό
σύστημα σε ένα μικτό σύστημα (αναδιανεμητικό + κεφαλαιοποιητικό) ασφάλισης είναι αναγκαία, ώστε το σύστημα να
γίνει πιο διαφανές, ευέλικτο και πιο δίκαιο ως προς την κατανομή βαρών μεταξύ των γενεών (ενίσχυση της διαγενεακής
αλληλεγγύης).
Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής μετάβαση από ένα
μοντέλο καθορισμένων παροχών αναπλήρωσης εισοδήματος των τελευταίων μισθών σε ένα μοντέλο καθορισμένων
εισφορών ατομικής κεφαλαιοποίησης εισοδημάτων από όλο
τον εργασιακό βίο, απαιτείται η ριζική αναδιάρθρωση του
υπάρχοντος συστήματος ασφάλισης και η μετατροπή του σε
ένα σύστημα 3 πυλώνων (κράτος, επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση) το οποίο θα συνδυάζει αναδιανεμητικά και
κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά.
Ο πρώτος πυλώνας θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική

κρατική ασφάλιση και θα καλύπτει, εκτός από την βασική
σύνταξη, όλα τα υπόλοιπα είδη των συντάξεων καθώς και τις
παροχές ασθενείας και τα προνοιακά επιδόματα. Στόχος του
θα είναι η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς κατώτατου ορίου
διαβίωσης για όλους τους πολίτες, ενώ η χρηματοδότησή
του θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω
της γενικής φορολογίας.
Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι τα επαγγελματικά ταμεία
ασφάλισης και στόχος τους θα είναι η διασφάλιση ενός λογικού ποσοστού αναπλήρωσης εισοδήματος κατά την συνταξιοδότηση. Τα επαγγελματικά ταμεία εισάγουν την λογική της
ατομικής κεφαλαιοποίησης, δηλαδή τον ατομικό κουμπαρά
κάθε εργαζόμενου που θα αποταμιεύει κεφάλαιο μηνιαία
και θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα εισφορών και
παροχών σε ατομικό επίπεδο. Η ασφάλιση στον 2ο πυλώνα
θα είναι υποχρεωτική και θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, ενώ μπορεί να ρυθμιστεί και
ο ρόλος των τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στην
δημιουργία και στην διαχείριση σχημάτων επαγγελματικών
συντάξεων (occupational pension schemes), μια πρακτική
που είναι πολύ διαδεδομένη στο εξωτερικό.
Ο τρίτος πυλώνας θα περιλαμβάνει την ιδιωτική ασφάλιση,
η οποία θα είναι προαιρετική, με σκοπό να παρέχει μεγαλύτερη αναπλήρωση του εισοδήματος σε όσους επιλέξουν τέτοια προγράμματα. Για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα θα
μπορούσαν να δοθούν φορολογικά κίνητρα ως επιβράβευση
σε όσους τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (μείωση των συνολικών φορολογικών υποχρεώσεων σε κάθε χρήση ισόποσα με το ετήσιο
ασφάλιστρο ενός τέτοιου προγράμματος).
Για να έχει επιτυχία όλο αυτό το εγχείρημα στην χώρα μας
απαιτείται μια διαφορετική, πιο τεχνοκρατική διάρθρωση
της δομής και της λειτουργίας των ασφαλιστικών ταμείων.
Απαιτείται απλότητα στην δομή, πλήρης μηχανοργάνωση,
διαφάνεια και πολιτοκεντρική προσέγγιση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και ασφαλισμένων. Αυτό προϋποθέτει την στελέχωση με εξειδικευμένο
προσωπικό στην διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών,

με εμπειρία και τεχνογνωσία σε
επενδυτικές πολιτικές και πολιτικές
διαχείρισης κινδύνου (investment,
portfolio and risk management). Επίσης, προτείνεται η είσπραξη των εισφορών μέσω της Εφορίας, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής και να
μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας τα ασφαλιστικά
ταμεία (εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Σουηδίας, όπου
με αυτή την πρακτική το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής είναι
μηδαμινό). Τέλος, η διασφάλιση των συντάξεων του 2ου και
3ου πυλώνα θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες και στον αυστηρό έλεγχο μιας Ανεξάρτητης Εποπτικής
Αρχής.
Η Ελλάδα αλλάζει πληθυσμιακά και ηλικιακά και απαιτείται επαγρύπνηση και λήψη μέτρων για την ριζική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να εξασφαλιστεί
η μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Ο ρόλος του κράτους τείνει
να γίνει συμπληρωματικός στην απονομή συντάξεων, ενώ το
μέλλον των συντάξεων βρίσκεται σε νέες μορφές ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση), καθώς οι
συντάξεις του 2ου και 3ου πυλώνα ασφάλισης θα κατέχουν
μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης ως προς το συνολικό ποσό της σύνταξης. Στόχος είναι να γίνει το σύστημα πιο
διαφανές και ευέλικτο, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες
επιλογής του ασφαλισμένου, αφού σήμερα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις επιλογές και τις πιθανότητες επιρροής
στο συνταξιοδοτικό σχήμα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, η
παροχή φορολογικών κινήτρων θα ωθήσει τους ασφαλισμένους στην λύση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής σύνταξης. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όλο αυτό το εγχείρημα, απαιτείται ισχυρή κρατική εποπτεία στα αποθεματικά
των επαγγελματικών ταμείων και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και, το πιο βασικό, κοινωνική συναίνεση:
Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι κοινωνικοί εταίροι (κράτος,
εργοδότες, εργαζόμενοι) και με τις κατάλληλες αναλογιστικές
μελέτες και ανταλλαγές απόψεων να καταλήξουν ομόφωνα
στην νέα μορφή του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος.
Είναι χρέος όλων μας για το παρόν αλλά, πρωτίστως, για την
εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος.
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Ο Ολυμπιονίκης μας!
Στο μικρό και ασήμαντο χωριό μου, μέσα στην καθημερινότητά
του,   συνέβη κάτι σημαντικό... Κάποιο από τα παιδιά του κατέκτησε το χρυσό   μετάλλιο κολύμβησης στους πρόσφατους ολυμπιακούς αγώνες και έκτοτε συγκαταλέγεται στη λίστα των Ολυμπιονικών…
Πολλοί συγχωριανοί μου είπαν μπράβο στο παιδί για το επίτευγμά
του.   Άλλοι το σχολίασαν αδιάφορα χωρίς καν να συνειδητοποιήσουν τον άθλο του και άλλοι πάλι ζήλεψαν τη δόξα του.   
Φοβάμαι   πως λίγοι πήραν το πραγματικό μήνυμα από το
επίτευγμα αυτό, που δεν είναι άλλο από το πως η θέληση και
η δύναμη της ψυχής και του χαρακτήρα μπορούν να σε κάνουν
πρωταθλητή σε κάθε αγώνα της ζωής …
Η μικρή μας κοινωνία όφειλε, όχι μόνο να αναγνωρίσει έναν
τέτοιο ανεπανάληπτο άθλο, αλλά και να προβάλει το πρότυπο
του Ολυμπιονίκη,   να μας παραδειγματίσει και να μας υποκινήσει να βάλουμε τους δικούς μας στόχους και να αφήσουμε την
καθημερινή μας μετριότητα…
Αυτό είναι το μήνυμα που έπρεπε να εισπράξουμε
όλοι   εμείς οι συγχωριανοί του.
Ο Ολυμπιονίκης δεν έχει ανάγκη από το μπράβο μας. Εμείς έχουμε
ανάγκη από το παράδειγμά του.
O Δήμος, ως   αναγνώριση του άθλου τού παραχώρησε έναν
επαγγελματικό   χώρο, το ελάχιστο που όφειλε να κάνει για την διαβίωσή του, όμως, ακόμα και αυτήν την ελάχιστη προσφορά βρέθηκαν κάποιοι κακεντρεχείς συμπολίτες μας να σχολιάσουν με
φθόνο... Κρίμα!
Τι ντροπή και ασέβεια!
Όταν θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα σημαντικά από τα ασήμαντα
πράγματα, όταν θα μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πρότυπα από τους
«ψευτόμαγκες» που προβάλλονται παντού, όταν αλλάξουμε και
κάνουμε πράξη τα μηνύματα που μας πέρασε ο ολυμπιονίκης μας
και πολύ περισσότερο τα υιοθετήσουμε, τότε …το χωριό μας θα
παύσει να είναι μικρό και ασήμαντο…
Υ.Γ.   Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους γονείς που τόσο του συμπαραστάθηκαν.
Ο θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας.

I LOVE KARDITSA - POLITICAL CORRECT(NESS)
και πράσινα άλογα.
γράφει ο
Μανώλης Μπίστας

Όταν είχε γίνει περίπου δύο ετών η
αδελφή μου, ο πατέρας μας της είχε
αγοράσει ένα κούκλο που τον λέγαμε
«Κίτσο». Εμένα είχε προτιμήσει να μου
αγοράσει έναν τεράστιο γερανό.
Δεν ήξερε ο «φουκαράς» ο γέρος μου ότι
αυτή του η κίνηση σήμερα, στην εποχή
της «πολιτικής ορθότητας» του διεθνούς
φιλελευθεράτου, θα «ερμηνευόταν»
ως «έμφυλη διάκριση». Μεγάλο τμήμα
πολιτών του «μεταοθωμανικοβαλκανιοκαθυστερημένου» κράτους μας, που
μεταλλάσσεται από την «πολιτισμένη
δύση» σε προτεκτοράτο της «πολιτικής
κορεκτίλας», ξεσηκώθηκε για μια λίστα
παιχνιδιών σε παιδιά νηπιαγωγείου
στην Καρδίτσα, απ’ την οποία ήταν εμφανές ότι διαχωρίζονταν τα αγοράκια
από τα κοριτσάκια.
Οι συνήθεις «revolucion del teclado,
es decir del culo» (το αφήνω αμετάφραστο), και ιδιαίτερα του facebook,
ξεσηκώθηκαν. Μαζί μ’ αυτούς έγραψε
την άποψή του κι ο ταλαντούχος –ομολογουμένως- συγγραφέας Αύγουστος
Κορτώ. Δεν θα κρίνω τις απόψεις τουάλλωστε εγώ πιστεύω στην ελευθερία
του λόγου- πλην όμως θα σχολιάσω
την κατακλείδα της ανάρτησής του.
Αφού, λοιπόν, αναφέρει όλα τα παιχνίδια (αγορίστικα) που του άρεσαν
ως παιδί, καταλήγει, «ΚΑΙ ΜΟΛΑΤΑΥΤΑ
ΒΓΗΚΑ ΑΔΕΡΦΑΡΑ», «καθησυχάζοντας»

τις «αλαλάζουσες κορεκτίλες».
Και ρωτώ· αν εγώ χρησιμοποιούσα την
λέξη αυτή σε μία ανάρτησή μου, τι θα
γινόταν; Το λιγότερο θα μου είχε «μπλοκάρει» το fb την ανάρτηση και πολύ πιθανόν να βρισκόμουν κατηγορούμενος
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τι
άλλο μπορεί να είναι; Αν όλη αυτή η
«έκταση» που πήρε το θέμα αυτό δεν
είναι μια τεράστια υπερβολή, πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί; Το κίνημα
της πολιτικής ορθότητας ξεκίνησε για
να καταπολεμήσει εκφράσεις κι ενέργειες που αποκλείουν, περιθωριοποιούν ή προσβάλλουν ομάδες ανθρώπων
που μειονεκτούν κοινωνικά ή γίνονται
διακρίσεις εις βάρος τους. Δυστυχώς,
όμως, διαπιστώνεται καθημερινά ότι
υπάρχει ένας έντονος εκφυλισμός κι
εκτροπή αυτής της κίνησης προς μια
μορφή ελέγχου της σκέψης, που απειλεί την ελευθερία της έκφρασης, και
προς μια συμμόρφωση στις απαιτήσεις
ομάδων πίεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
Ουμπέρτο Έκο θεωρούσε ότι η πολιτική ορθότητα τείνει να εξελιχθεί σε
νέας μορφής φονταμενταλισμό.
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ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΩΤΙΣ
Με τον παραπάνω τίτλο κυκλοφόρησε το Βιβλίο – ποιητική συλλογή του
συντοπίτη μας Θεοδώρου Δάλμαρη.
Σε όποια άλλη πόλη η έκδοση αυτού του
έργου, θα αποτελούσε γεγονός, τουλάχιστον
για τον κόσμο των γραμμάτων, αφού για
πρώτη φορά στην ιστορία της Ανθρωπότητας,
κυκλοφορεί ένα τέτοιο πόνημα για την
ΓΥΝΑΙΚΑ. Αυτήν την έλλειψη θέλω να
καλύψω με αυτό το σημείωμα.
Γράφει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες
Ακαδημαϊκούς, ο Δημήτρης Σκαρβέλης,
τέως Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ:
«… Δεν είναι εύκολο κείμενο. Απαιτεί
προσοχή και σκέψη. Δεν είναι απλά μία ωδή
προς την Γυναίκα, αλλά ένα φιλοσοφικό
δημιούργημα επικεντρωμένο σ’ αυτήν.
Εργασία πρωτότυπη και πρωτόγνωρη
λογοτεχνικού μεγαλείου και φιλοσοφικής
ενατένισης. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και
εύχομαι η εργασία αυτή να τύχει της μελέτης και αναγνώρισης που της
αξίζουν.»
Αυτή την σύντομη αλλά πλήρη νοημάτων κριτική του μεγάλου Ακαδημαϊκού
την προσυπογράφω.
Και ο ίδιος ο ποιητής, γράφει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου του:
«Το πόνημα αυτό στην ολότητά του, είναι ίσως το πρώτο που γράφεται πριν
από την εξελισσόμενη καταστροφή της Πατρίδας μας. Είναι ο πρώτος Ύμνος,
στο πρώτο Ον του Σύμπαντος, στην εν δυνάμει Μάνα, Σοφών, Ηρώων,
Θεανθρώπων και Θεών, την Γυναίκα. Η πρώτη επίκληση, που απευθύνεται
στην Γυναίκα να εγερθεί ως η τελευταία γραμμή άμυνας του Ανθρώπου
ενάντια στον αυτοκαταστροφικόν Μινώταυρο της Παγκοσμιοποίησης και
των δυνάμεων του σκότους, που ήδη κατέστησαν τους πάντες δέσμιους και
άβουλους αποδέκτες της σκλαβοποιησής τους, μέχρι και του αφανισμού
τους.»
Το έργο αυτό, αποτελείται από 3500 στίχους ποίησης και περί τις 200 σελίδες
πεζά κείμενα που αναλύουν το ποίημα.
Είναι ένα έργο, που θα καταλάβει περίοπτη θέση στην Ελληνική και παγκόσμια
ποίηση και λογοτεχνία. Έργο Επικό, Φιλοσοφικό και διδακτικό. Ευαγγέλιο
ιδεών και μηνυμάτων για την Σωτηρία της Πατρίδας μας, και του κόσμου.
Είναι εμπνευσμένο από την Αρχαία Ελληνική μυθολογία. Υπερβαίνει το τέλμα
μιας κοινωνίας υπνώττουσας και κατακεραυνώνει το Ελληνικό και παγκόσμιο
πολιτικό, πνευματικό και Θρησκευτικό σύστημα. Είναι έντονα αποκαλυπτικό
και προφητικό για τα δεινά που επέρχονται. Είναι ένας Ύμνος προς την

ΓΥΝΑΙΚΑ και δι’ αυτής προς τον Άνθρωπον.
Ήδη παρουσιάστηκε στην Αθήνα, από τον Όμιλο για την UNESCO, Τεχνών,
Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
στην Αίθουσά της στην Αθήνα, από την Πρόεδρο της UNESCO, Δέσποινα
Διακοβασίλη, το μέλος της Εταιρείας Ελένη Κοντόζογλου, την Καθηγήτρια
της Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αθηνών, Μαρία Τζάνη και την Διδάκτωρα
της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μιου Αθηνών, Ερμιόνης Κοροσίδου-Καρά,
με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Η Ελληνική Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας, θα
παρουσιάσει το Έργο αυτό, στο Σύδνεϋ, στις 8.3.2020, ημέρα της γιορτής
για την ΓΥΝΑΙΚΑ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Κοινότητας, το οποίο είναι το
μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της Πολιτείας.
Επίσης κατά πληροφορίες μας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας
έχει λάβει σχετική απόφαση να οργανώσει με την βοήθεια και άλλων
συλλογικοτήτων την παρουσίαση του βιβλίου, στον Δήμο Σαρωνικού.
Μολονότι ο χώρος της εφημερίδας μας είναι ελάχιστος δημοσιεύουμε τους
παρακάτω 20 στίχους από τους 3500 του έργου.
Στέρφη η Γη από Άνδρες, Λεωνίδες, Σισύφους.
Δεν κρατούν την Ασπίδα τιμής, ούτε δόρυ της Νίκης.
Ευωχούνται στη λάσπη, παραδίδουν Πατρίδες, ψυχή,
από χάσκουσες πόρτες, ελαύνουν οι τερμίτες της φρίκης.
Σήκω επάνω Μητέρα των Γιών σου. Είσαι η Μήτρα ζωής.
Έχεις βαθιά ριζωμένη τη χάρη, του Θεού τη Μορφή.
Με το Θείο σου πάθος, ν’ αγιάζεις και ν’ Ανδρώνεις τον Άνδρα,
που θα πέφτει στη Μάχη, ζωντανός, ή νεκρός νικητής.
Σήκω επάνω Γυναίκα, Αδελφή, Κόρη και Μάνα.
Θάναι σεισμός, αστραπή, φωτιά και εκτόνωσης λάβα.
Των Γενιών πανστρατιά. Ποταμός που θα κάψει τα κάστρα,
των εχθρών του Ανθρώπου. Θα εκπληρώσεις το Αιώνιο Τάμα.
Σήκω επάνω! Πάρε το δόρυ, το σπαθί και την φλόγα,
Που καίει βαθιά, στης ψυχής σου στα άμετρα βάθη.
Γίνε Αμαζόνα, Μπουμπουλίνα, Γοργώ, η Μερόπη, η Ρέα.
Να Γητέψεις τους Άνδρες. Να σηκώσεις των Σισύφων τα βάρη.
Σήκω επάνω! Και ξύπνα τον Έλληνα Άνδρα που φθίνει.
Να του δώσεις το φιλί της ζωής. Να τον κάνεις Ακρίτα.
Κινδυνεύει η Πατρίδα. Δεν υπάρχουν Ανδρείοι φρουροί.
Είναι σάπιοι. Κοιμούνται οι Λαοί του Πλανήτη. Πεθαίνει η Γη.
Εάν οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες μας το ζητήσουν, θα εγκαινιάσουμε
μία στήλη που θα δημοσιεύουμε ποιήματα της επιλογής μας από το Βιβλίο
«ΓΥΝΑΙΚΑ» του κ. Δάλμαρη, αλλά και από τα προηγούμενα.
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Χεμινγουέι:
Τα ουρλιαχτά στην προκυμαία της Σμύρνης

Εμπόριο…οστών

γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου

«Το χειρότερο, είπε, ήταν οι γυναίκες
με τα νεκρά παιδιά. Δε μπορούσαμε να
τις πείσουμε να μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά τους,
νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά δεν τα
εγκατέλειπαν. Δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία». Με τα παραπάνω λόγια
ένας αξιωματικός πολεμικού πλοίου των
ΗΠΑ αγκυροβολημένου στη Σμύρνη, περιγράφει στον πολεμικό ανταποκριτή της
καναδικής εφημερίδας “Toronto Star”, Ε.
Χεμινγουέι, την τραγωδία. Το απόσπασμα
είναι το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο με
τίτλο «Στην προκυμαία της Σμύρνης» από
τη συλλογή διηγημάτων «Στην εποχή μας»
(In Our Times), που εξέδωσε ο αμερικανός
συγγραφέας το 1925.
«Στην προκυμαία της Σμύρνης» ο Χεμινγουέι γράφει: «Είχαμε ρητές εντολές να μην
επέμβουμε, να μη βοηθήσουμε... Το πλοίο
μας είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη
και να σταματήσουμε το μακελειό, αλλά η
εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα... Το
παράξενο ήταν, είπε [ο αξιωματούχος του
αμερικάνικου πολεμικού που διηγείται
την ιστορία], πώς ούρλιαζαν κάθε νύχτα τα
μεσάνυχτα. Δεν ξέρω γιατί ούρλιαζαν αυτή
την ώρα. Ήμασταν στο λιμάνι κι αυτές στην
προκυμαία και τα μεσάνυχτα άρχιζαν να
ουρλιάζουν. Στρέφαμε πάνω τους τους
προβολείς και αυτές τότε σταματούσαν.
...».
Αλλά γιατί οι γυναίκες «έκλαιγαν τα μεσάνυχτα»; Όχι, δεν ήταν κάποιο έθιμο πένθους. Ήταν φωνές για βοήθεια. Η μικρασιάτισσα Φιλιώ Χαϊδεμένου αφηγείται:
«Χιλιάδες κόσμος, απελπισμένος και
εξαθλιωμένος, με μάτια άδεια απ’ τα όσα
είχαμε δει και την ψυχή ματωμένη απ’ τον
πόνο της απώλειας των αγαπημένων μας.
Κάρα άδειαζαν πεθαμένους δίπλα μας,
όπου έβρισκαν. Το βράδυ, όταν οι Τούρκοι άρχιζαν να βιάζουν και να κακοποιούν
όποια γυναίκα έβρισκαν, οι Αμερικανοί
άναψαν τους προβολείς των πλοίων και
τους έριξαν πάνω μας, για να σταματήσει
κάπως το κακό.» Οι φωνές και τα ουρλιαχτά, λοιπόν, ήταν λόγω των επιθέσεων και
των βιασμών από τους Τούρκους. Και οι τελευταίοι σταματούσαν όταν έπεφτε πάνω
τους το «φως» για να μην αποκαλυφθούν!
Στην έκδοση του βιβλίου της 20ής Οκτωβρίου 1922 ο Χεμινγουέι σημειώνει:
«Ο άντρας σκεπάζει με μια κουβέρτα
την ετοιμόγεννη γυναίκα του πάνω στον
αραμπά για να την προφυλάξει από τη
βροχή. Εκείνη είναι το μόνο πρόσωπο
που βγάζει κάποιους ήχους [από τους πόνους της γέννας]. Η μικρή κόρη τους την

κοιτάζει με τρόμο και βάζει τα κλάματα. Και
η πομπή προχωρά... Δεν ξέρω πόσο χρόνο
θα πάρει αυτό το γράμμα να φτάσει στο Τορόντο, αλλά όταν εσείς οι αναγνώστες της
Σταρ το διαβάσετε να είστε σίγουροι ότι
η ίδια τρομακτική, βάναυση πορεία ενός
λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του
θα συνεχίζει να τρεκλίζει στον ατέλειωτο
λασπωμένο δρόμο προς τη Μακεδονία».
Και ακόμα «Ό,τι και να πει κανείς για
το πρόβλημα των προσφύγων στην Ελλάδα δεν πρόκειται να είναι υπερβολή. Ένα
φτωχό κράτος με μόλις 4 εκατομμύρια
πληθυσμό πρέπει να φροντίσει για άλλο
ένα τρίτο των κατοίκων. Και τα σπίτια που
άφησαν οι Μουσουλμάνοι που έφυγαν
δεν επαρκούν σε τίποτα, χώρια η διαφορά
στο επίπεδο κουλτούρας που είχαν συνηθίσει οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη».
Σε μια άλλη ανταπόκρισή του στη «Σταρ»
γράφει: «Βρίσκομαι σε ένα άνετο τρένο,
αλλά με τη φρίκη της εκκένωσης της Θράκης, όλα μου φαίνονται απίστευτα. Έστειλα
τηλεγράφημα στη «Σταρ» από την Αδριανούπολη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω.
Η εκκένωση συνεχίζεται.... Ψιχάλιζε. Στην
άκρη του λασπόδρομου έβλεπα την ατέλειωτη πορεία της ανθρωπότητας να κινείται αργά στην Αδριανούπολη και μετά
να χωρίζεται σ’ αυτούς που πήγαιναν στη
Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. …Δε
μπορούσα να βγάλω από το νου μου τους
άμοιρους ανθρώπους που βρίσκονταν
στην πομπή γιατί είχα δει τρομερά πράγματα σε μια μόνο μέρα. Η ξενοδόχισσα
προσπάθησε να με παρηγορήσει με μια
τρομερή τούρκικη παροιμία: «Δε φταίει
μόνο το τσεκούρι, φταίει και το δέντρο».
(Toronto Star, 14 Νοέμβρη 1922)
«Όλη μέρα περνούν δίπλα μου, λεροί,
εξαντλημένοι, αξύριστοι, ανεμοδαρμένοι
στρατιώτες που βαδίζουν στη γκρίζα γυμνή ύπαιθρο της Θράκης. Χωρίς μπάντες,
χωρίς [ανθρωπιστικές] οργανώσεις να τους
ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, παρά γεμάτοι ψείρες, με βρώμικες
κουβέρτες και κουνούπια όλη τη νύχτα.
Είναι οι τελευταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η δόξα της Ελλάδας. Κι αυτό είναι το
τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Τροίας»
(Toronto Star, 3 Νοεμβρίου 1922).
Σε ένα από τελευταία του άρθρα από την Τουρκία στην Τορόντο Σταρ ο Χεμινγουέι καταλήγει:
«Ποιος θα θρέψει τόσο πληθυσμό; Κανένας δεν το ξέρει και μέσα στα επόμενα
χρόνια ο χριστιανικός κόσμος θα ακούει μια σπαρακτική κραυγή που ελπίζω να
φτάσει και ως τον Καναδά: «Μην ξεχνάτε
τους Έλληνες!».
(Πηγή: artinews.gr)

100 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη μεθοδευμένη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού και 97
από τη Μικρασιατική καταστροφή, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό
από τις πατρογονικές εστίες εκατομμύριων άλλων. Ωστόσο,
ένα ακόμα έγκλημα των Τούρκων συνέβη δύο χρόνια αργότερα και για χρόνια παρέμεινε άγνωστο· η εμπορευματοποίηση
των οστών όσων σφαγιάστηκαν από τους Νεότουρκους του
Κεμάλ.
Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, τα οστά των Ελλήνων- συνολικά 400 τόνοι ανθρώπινων οστών, που αντιστοιχούσαν
σε 50.000 ανθρώπους- φορτώθηκαν από τα Μουδανιά στο
πλοίο «Ζαν-Μ» με προορισμό τις γαλλικές βιομηχανίες της
Μασσαλίας και πουλήθηκαν για βιομηχανική «χρήση»! Οι
ιθύνουσες, βέβαια, γαλλικές ελίτ, πολιτικές και οικονομικές,
που στήριξαν με κάθε τρόπο το κεμαλικό εγχείρημα δημιουργίας έθνους-κράτους καθαρού από τα «καρκινώματα»
-όπως αποκαλούσαν οι Νεότουρκοι σύντροφοί του τους Έλληνες και τους Αρμένιους- δεν είχαν κανένα απολύτως ηθικό
πρόβλημα να αγοράσουν τα οστά των θυμάτων για «βιομηχανική χρήση».
Στις 13 Δεκεμβρίου 1924 το πλοίο με τη βρετανική σημαία
έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Όταν οι εργάτες του λιμανιού πληροφορήθηκαν το φορτίο που μετέφερε δεν επέτρεψαν τον
απόπλου. Πραγματοποιήθηκαν, μάλιστα, διαδηλώσεις από
τους σοκαρισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι ζητούσαν την κατάσχεση του εμπορεύματος. Το «ζήτημα διευθετήθηκε» μετά
από παρέμβαση του Άγγλου Πρόξενου, οπότε η ελληνική
κυβέρνηση επέτρεψε στο πλοίο να αποπλεύσει, προκειμένου
να μην έρθει σε κόντρα με τους Άγγλους. Οι συγκεκριμένες
πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο «Χρονικόν Μεγάλης
Τραγωδίας» του Χρ. Αγγελομάτη ο οποίος γράφει: σε αθηναϊκές εφημερίδες η είδηση δημοσιεύθηκε ως εξής: «Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκην αγγλικόν πλοίον «Ζαν» μετέφερε τετρακοσίους τόνους οστών Ελλήνων από τα Μουδανιά.
Οι εργάται του λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες το
γεγονός, ημπόδισαν το πλοίον να αποπλεύση. Επενέβη όμως
ο Άγγλος πρόξενος και επετράπη ο απόπλους». Ο Αγγελομάτης συμπληρώνει: «Ησαν τα οστά Ελλήνων ηρώων… Ησαν τα
οστά των Ελλήνων στρατιωτών που μετά τας ομαδικάς σφαγάς και εξοντώσεις αργοπέθαιναν εις τα στρατόπεδα αιχμαλώτων, από τα οποία το φοβερώτερον ήτο το στρατόπεδο του
Ουσάκ».
Αξιοσημείωτο πως στην εφημερίδα «Μακεδονία», που
κυκλοφόρησε την 14η Δεκεμβρίου 1924, επιβεβαιώνεται η
αγκυροβόληση του πλοίου στη Θεσσαλονίκη, χωρίς βέβαια,
να γίνεται αναφορά στο φορτίο των οστών. Στη στήλη «Οικονομική κίνησης» αναφέρεται ότι το πλοίο ξεφόρτωσε στη
Θεσσαλονίκη 134 βαρέλια αλιπάστων, 100 σάκους κολοκυνθόσπορους, 54 κιβώτια οικιακά σκεύη και ένα κλειδοκύμβαλον.... Πιθανότατα, για λόγους τακτικής οι αντιπρόσωποι
του πλοίου να αποσιώπησαν το γεγονός, εφ’ όσον εκείνη την
περίοδο η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη από τους επιζώντες της
Γενοκτονίας και είναι πολύ πιθανόν αρκετοί να είχαν χάσει
προσφιλή πρόσωπα. Είναι πολύ πιθανόν, επίσης, οι ελληνικές αρχές να το γνώριζαν και να επέλεξαν να σιωπήσουν, για
να μη δυσαρεστήσουν τους Βρετανούς ιδιοκτήτες του πλοίου
και τους Γάλλους αγοραστές.
Τον ίδιο μήνα η εφημερίδα «New York Times» δημοσίευσε
την είδηση με τίτλο «Μια απίθανη ιστορία από ένα φορτίο
με ανθρώπινα οστά». Όπως έγραφε: «Η Μασσαλία είναι σε
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αναταραχή από μια ασύλληπτη ιστορία (που οφείλεται) στην άφιξη στο
λιμάνι ενός πλοίου που φέρει βρετανική σημαία και ονομάζεται «Ζαν»
και μεταφέρει ένα μυστήριο φορτίο 400 τόνων ανθρώπινων οστών, για
να χρησιμοποιηθούν στις εκεί βιοτεχνίες. Λέγεται ότι τα οστά φορτώθηκαν στα Μουδανιά, στη θάλασσα του Μαρμαρά και είναι τα
απομεινάρια θυμάτων από τις σφαγές στη Μικρά Ασία. Εν όψει της
φήμης που κυκλοφορεί αναμένεται να διαταχθεί έρευνα». Η γαλλική
εφημερίδα «Midi» δημοσίευσε την είδηση με τον τίτλο «Πένθιμο
φορτίο» και έγραφε: «Συζητιέται πολύ στη Μασσαλία η προσεχής άφιξη
του πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων «Ζαν», το οποίο μεταφέρει για
τις βιομηχανίες της Μασσαλίας 400 τόνους ανθρώπινα λείψανα. Αυτά
προέρχονται από τα στρατόπεδα της αρμενικής σφαγής στην Τουρκία
και τη Μικρά Ασία κυρίως».
Ανάλογη αναφορά γίνεται και από το Μικρασιάτη συγγραφέα Ηλία Βενέζη, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε και παρέμεινε για 14 μήνες στα τάγματα
εργασίας, στο βιβλίο του «Το νούμερο 31328. Πιο συγκεκριμένα, στο εν
λόγω βιβλίο αναφέρεται σε έναν αιχμάλωτο, ο οποίος ήταν παρών
στη περισυλλογή των οστών: «Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά εξηνταριά
σκλάβους για μικρή αγγαρεία. Είναι λίγο όξω απ’ τη Μαγνησία. Δίπλα
στις ράγες του σιδηρόδρομου τελειώνει μια μεγάλη χαράδρα, ανάμεσα
στο Σίπυλο. Τη λέν «Κηρτίκ-ντερέ». Μες σ’ αυτήν τη χαράδρα λογάριαζαν πως θα σκοτώθηκαν ίσαμε σαράντα χιλιάδες χριστιανοί απ’ τη
Σμύρνη και τη Μαγνησία, αρσενικοί και θηλυκοί…. Τι θα γίνουν τόσα
κόκαλα; Αναρωτιέται μια στιγμή ένας. Ο Μίλτος τον κοιτάζει ήρεμα.
– Δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κόκαλα; – Οχι. – Κοπριά, σύντροφε. – Τι
έκανε, λέει; – Κοπριά, σύντροφε. Θα δεις μια μέρα που θα μοσκοπουληθούν. Θα δης… Ήταν ταξιδεμένος ο Μίλτος. Ήξερε».
Το εμπόριο των οστών από τους Τούρκους έγινε γνωστό από τον Βλάση Αγτζίδη, διδάκτορα Σύγχρονης Ιστορίας, ο οποίος εντόπισε τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες «Νew York Times» και «Midi» και δημοσίευσε σχετικό άρθρο στο blog του kars 1918 και στην Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία.
Πηγές:
kars1918.wordpress.com
mixanitouxronou.gr

Η φωτογραφία απεικονίζει τα κρανία των δολοφονημένων και δημοσιεύθηκε το
1921 στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Φαλτάιτς.

γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Πάνε όλοι κάθε χρόνο να εκθέσουν πράγματα
Όσα η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα
Πάνε και οι Πολιτικοί μας να ανακοινώσουν Δώρα
Που τα περιμένουν χρόνια ο Λαός και όλη η Χώρα
Αν αθροίσουμε εκείνα που έχουνε υποσχεθεί
Εξηγείται πως η Χώρα έχει όλη τρελαθεί
Ανάπτυξη για τους πολλούς ακούσαμε επί λέξει
Όταν είχαμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα τον Αλέξη
Εφέτος την Ανάπτυξη θα απολαύσουν όλοι
Θα την εισπράξουνε Χωριά, Πόλεις και η Χώρα όλη
Πρώτα οι Βιομήχανοι θα πάρουν τα δικά τους
Να γίνουνε πιο πλούσιοι αυτοί και τα παιδιά τους
Κατόπιν έχουνε σειρά όλοι οι Τραπεζίτες
Που θεωρούνται στην Κλοπή οι πιο καλοί Τεχνίτες
Και το μικρό υπόλοιπο που έχει περισσέψει
Θα μοιραστούνε οι πολλοί χωρίς να πούνε λέξη
Έτσι θα μπούνε στη Σειρά να δούνε τα Εκθέματα
Να ξεχαστούνε εύκολα όσα τους είπαν ψέματα
Εκείνοι που δουλεύουνε στο Σύστημα το Σκάρτο
Να ζούνε με το Θέαμα χωρίς να τρώνε Άρτο
Που θα υψώνουν τις γροθιές απ’τις γραμμές του
ΠΑΜΕ
Και θα φωνάζουν δυνατά το δίκιο μας ζητάμε
Για να τρομάζουν συνεχώς το γνώριμο το Δράκο
Που έχει για Πρωθυπουργό το δεξιό Κυριάκο
Που σαν Μεσσίας έρχεται από τον Ψηλορείτη
Την ώρα που στις Εκλογές τον μαύρισε όλη η Κρήτη
Και έχει την Κυβέρνηση από δικούς του Νόμους
Με τους Πενήντα Βουλευτές που έχει πάρει Μπόνους.
8-9-2019
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υποκατάστατο
έτσι ξεκινάνε συνήθως όλα από το
λίγο από το ασήμαντο και φτάνουν
στην άλωση της πόλης έτσι όπως αρχίζεις να βάζεις στον καφέ υποκατάστατα ζάχαρης μετά συνεχίζεις χωρίς καφεΐνη
ώσπου να φτάσεις να χρησιμοποιείς στο τέλος ένα υποκατάστατό του και να γεύεσαι ένα παραπλανητικό κατασκεύασμα που η μόνη σχέση που έχει με τον καφέ
είναι ότι και αυτό είναι ρόφημα έτσι γίνεται η αρχή ξεγελώντας αρχικά την πιο
αδηφάγο αίσθηση και έπεται συνέχεια αφού αντί για γάλα κρέας ψάρι αυγά υποκατάστατά τους χρησιμοποιείς ακόμα και για το μέλι βρήκες αντικαταστάτη μα τι
πιο φυσικό αφού και το υπνοδωμάτιό σου είναι στρωμένο με δάπεδο φτιαγμένο
από απομίμηση ξύλου με την οποία είναι κατασκευασμένο και το κρεβάτι σου η
κουζίνα τα έπιπλα και οι καρέκλες στις οποίες με ύφος περισπούδαστο καπνίζεις ή
μάλλον θέλεις να πιστεύεις ότι καπνίζεις υγιεινά υποκαθιστώντας το αυθεντικό
κάπνισμα με υποκατάστατα νικοτίνης αλλά να ήταν μόνο αυτό το χειρότερο από
όλα είναι το χάπι στύσης που έχει υποκαταστήσει τη σωματική σου ρώμη ή μήπως είναι πρόφαση και εκτελεί τα χρέη του σβησμένου σου πόθου για μένα δεν
ξέρω είναι τόσα πολλά είναι κι αυτή η συνήθεια ή μήπως η οικονομική εξάρτηση
που θρονιάστηκε στη θέση της αλλοτινής σου επιθυμίας να είσαι κοντά μου κι
αυτός ο άτιμος φόβος με τα πολλά πρόσωπα που θρασύτατα μένει εντός σου
αφού πρώτα έκανε έξωση στην εμπιστοσύνη σου στη ζωή και στη συμμετοχή σου
στην κοινωνία χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις ιδιοκατοίκησης μα ποια
κοινωνία και συ ο ίδιος το λες αυτή που γυρίζει την πλάτη στα ναρκωτικά και
για τα μάτια προτείνει υποκατάστατες ουσίες αυτή που έχει φέρει τα πάνω
κάτω υποκαθιστώντας τη χρηστότητα με τη διαφθορά την αγάπη με την εξουσία
την αλήθεια με τη μεγαλοστομία αυτή που έχει καθιερώσει την πεντάδα χρήμα
αρχομανία άκρατη προβολή δόξα προσωπικό συμφέρον ως πυλώνες της πολιτικής
ως πεντάλφα επιτυχίας αυτή που θεωρεί τη χειραγώγηση και την κεκαλυμμένη
ολιγαρχία ως υποκατάστατο της δημοκρατίας το δήθεν ως αυθεντικό τις ηλεκτρονικές επαφές ως υποκατάστατα της παρέας τα λάικ ως αγνές ενδείξεις φιλίας και
τα μηνύματα σπουδαιότερα μιας αγκαλιάς αυτή που μας συνήθισε στις καρδούλες αντί για ένα φιλί στον εκφυλισμό τον βιασμό και τη στοχευμένη παραποίηση
της γλώσσας ως αναγκαίες πράξεις εκσυγχρονισμού της επικοινωνίας αυτή που
προτρέπει σε προβολή στιχουργημάτων άναρχων σκέψεων και αλλοπρόσαλλων
βερμπαλισμών ως προτύπων της σύγχρονης ποίησης τι λέμε τώρα αυτό μας πείραξε μόνο χαίρε υποκρισία εδώ το συμφέρον υποκατέστησε την ειλικρίνεια ο
δόλος πήρε τη θέση της συμπόρευσης η υπερβολή βαφτίστηκε μόδα το ευτελές
μοντέρνο η υπερπαραγωγή και η υπερκατανάλωση μπήκαν στη θέση κάλυψης
αναγκών η διαφήμιση στη θέση των ιδανικών και ο ευδαιμονισμός στη θέση της
ευτυχίας άσε πια το άγχος στη θέση της φυσιολογικής ανησυχίας ή του προβληματισμού χώρια ο αυτοσεβασμός η αυτοεκτίμηση και η αυτογνωσία που υποκαταστάθηκαν από την κατάθλιψη και τον πανικό όλα έντεχνα καλλιεργημένα σαν
τη μεταλλαγμένη σόγια εδώ τα ρομπότ έγιναν υποκατάστατα του ανθρώπου και
ο άνθρωπος τείνει να γίνει υποκατάστατο των ρομπότ όπως η τεχνολογία έγινε
πολυ-υποκατάστατο αμέτρητων δράσεων ή αξιών τι δράσεις ούτε καν απόπειρες
απόδρασης δεν είναι κάλλιστα δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υποδράσεις αφού η νωθρότητα υποκατέστησε την εργατικότητα η αδιαφορία τη χαρά το
ατομικό συμφέρον το κοινό καλό τι πας μακριά καλέ μου η εικονική πραγματικότητα δεν έγινε το υποκατάστατο της ζωής η οθόνη δεν είναι πια το υποκατάστατο της
εστίας οι τοίχοι δεν ήρθαν στο ρόλο της οικογένειας και η ασύρματη δικτύωση
δεν έγινε το υποκατάστατο της ασφάλειας για να μην πω και της ελευθερίας άσε
χάλι μαύρο η κατάσταση γι αυτό σου λέω έτσι ξεκινάνε όλα υπόγεια σιγά σιγά διαβρώνουν σκάβουν οξειδώνουν εκτοπίζουν με υποκατάστατα τα οποία γίνονται
ένα πρωί εγκατάστατα διορισμένα μονίμως και λίγο πριν πέσεις θυμήθηκα τώρα
το δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται τι έλεγα α ναι λίγο πριν σωριαστείς αντιλαμβάνεσαι ότι τόσα χρόνια δεν ήσουν εσύ αλλά ένα υποκατάστατο του εαυτού
σου το οποίο μπορεί και να νόμιζες ότι εσύ το δημιούργησες μα ίσως απλά και να
το παρατηρούσες και μπορεί ακόμη να μην ήσουν εσύ που παρατηρούσες αλλά
ένα ακόμη υποκατάστατό σου το οποίο για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του και να
σε παραπλανά έφτιαχνε ως και υποκατάστατα των ονείρων σου καταπραϋντικές
ψευδαισθήσεις μιας ουτοπικής αποκατάστασης…
Υ.Γ της σύνταξης: το παρόν κείμενο, μας ζητήθηκε να δημοσιευτεί έτσι,
χωρίς σημεία στίξης
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Καθώς περπατούσε στα ρείθρα των
εξοχικών δρόμων κι ανέμιζαν δίπλα
της οι ντελικάτες καλαμιές με τους
ανθισμένους θυσάνους τους, σιγοτραγουδούσε το αγαπημένο της:
«Θα βάλω τα μεταξωτά και θα φυσάει»…
Θυμήθηκε εκείνο το μεταξωτό φόρεμα της γιαγιάς, το νυφικό της ήταν
έλεγε η μάνα, πώς θρόιζε κάθε τέλος
εποχής που άνοιγαν το μεγάλο μπαούλο για τα εποχιακά ρούχα. Κάθε
τσάκισή του ξεδιπλωνόταν σαν απόηχος από τραγούδι γάμου που έσβηνε με το τέλος της ανάσας, για να αρχίσει πάλι. Οι δαντέλες στα μανίκια
και στο μπούστο είχαν κοπεί στα λεπτά τους σημεία, το μεταξωτό όμως
αθάνατο, θα φυλαχτεί πάλι μετά το
αέρισμα τυλιγμένο με καρυδόφυλλα
και λεβάντα τριμμένη σε σακουλάκια.
Είχε και μια απαλή μαβιά απόχρωση
σαν χρυσάνθεμο το φθινόπωρο, σαν
πασχαλιά την άνοιξη.
Σε αυτούς τους περιπάτους ένιωθε
μια ιδιαίτερη ψυχική ευεξία κι ένα
ενδιαφέρον για τη μελέτη της φύσης,
που δεν κατάλαβε πότε και πώς τα
απόκτησε. Μα γιατί αναρωτιέται, ο
πατέρας ήταν «εραστής της τέχνης»
της φύσης και πάντα κάτι καινούριο
τη μάθαινε μετά από τη βόλτα του
στην εξοχή. Έτσι αγάπησε τη φύση
με τις αισθήσεις. Τοποθετώντας τις
ανεμώνες σε μια πλατιά κούπα με το
ριζικό τους σύστημα ολάκερο, τις πότιζε με λίγο νερό και άρωμα φρέσκιας γης εισχωρούσε στα κύτταρά της.
Καθαρίζοντας τα αγριόχορτα για σαλάτα μοσχοβολούσε το πικροράδικο,
ξεχώριζε η γαλατσίδα που διαλύθηκε στο χέρι της, καθώς έκοψε βαθιά

«Θα βάλω τα μεταξωτά και θα φυσάει»…
Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά
Ιστορικός/Εκπαιδευτικός

τη ρίζα της,
γαϊδουράγκαθα.
καταγραμμένα
Πλάτυναν οι συστην όσφρησή
νειρμοί,
έφτατης έμειναν τα
σαν στις σελίδες
αλιβάρβαρα, οι
των βιβλίων της
παπαρούνες, οι
Α ρ χα ι ο λ ο γ ί α ς .
βρούβες κι ένα
Η άκανθα κασωρό άλλα.
θιερώθηκε
ως
Παρατηρώντας
σύμβολο
στο
τη διαφορετική
κιονόκρανο κοχλωρίδα Βορρά
λόνας ναού της
και Νότου, άρΚορίνθου
από
Καλαμιές, όχθες Πλατανίτη, Ροδόπη
χισε να ανοίγει
τον Καλλίμαχο,
βιβλία, να συγκρίνει, να εκπλήσσε- τον 5ο αιώνα π. Χ. και έδωσε το όνοται, να διαπιστώνει, να συμπεραίνει. μα στον «Κορινθιακό» αρχιτεκτονικό
ρυθμό. Ακόμη και τα ακροκέραμα
της νεοκλασικής διακόσμησης στην
αρχιτεκτονική έχουν για βάση τους τα
φύλλα άκανθας. Ενθουσιάστηκε λες
και έκανε μια φοβερή ανακάλυψη.
Τα ακροκέραμα, που είχε κουβαλήσει προικιό της, της τα είχε χαρίσει
η κυρα-Καλλιόπη, όταν κατεδάφισαν
το μεγάλο γωνιακό τους σπίτι, για
να υψωθεί ένα σύγχρονο τριώροφο,
όσα και τα παιδιά της. Πήγε δηλαδή
Γαλαζάγκαθα, ακτή Φαναρίου Ροδόπης
και τα ζήτησε, βλέποντάς τα ανάΕκείνα τα γαλαζάγκαθα, που είχε μεσα στα μπάζα. Τα τύλιξε προσεκτιφωτογραφίσει λίγα μέτρα από την κά σε ένα τριμμένο προσόψι και τα
ακτή με τα άνθη τους χρωματισμέ- μετέφερε στη μικρή της επικράτεια
να από τη θαλασσινή αύρα και στο βορρά. Έχασαν το αστικό τους
μέλισσες τριγύρω να ρουφούν τους περιβάλλον, εγκαταστάθηκαν στην
χυμούς τους, δεν τα είχε συναντήσει εξοχή, κάθε πρωί ξημερώνονται αντίστις πετρώδεις ακροθαλασσιές του κρυ στη γέρικη βελανιδιά της πλαγιτόπου που μεγάλωσε. Ανάμεσα στα άς προς τη δύση.
λογιών λογιών αγκάθια που φύτρω- Τα χωριά που ακουμπούν σαν παιναν στους αγρούς, στάθηκε μπροστά δικές ζωγραφιές στους πρόποδες της
σε ένα ξέφωτο γεμάτο με ανθισμένα Ροδόπης είναι το καλύτερο πεδίο

παρατήρησης πανίδας και χλωρίδας
κάθε εποχή. Γιακάδες τα ονομάζουν
οι ντόπιοι και σίγουρα δεν έχετε
ακούσει πιο ευρηματική λέξη για το
σημείο που μια οροσειρά σαν κεφάλι
προϊστορικού όντος ακουμπά στο
σώμα της επίπεδης γης και τα κερασοχώρια μοιάζουν σαν κολάρο στο
λαιμό του.
Με τον κρίνο της Ροδόπης
(Lilium
Rhodopeum)
και την λαυρεωτική κενταύρια (Centaurea
laureotica), ενδημικά φυτά
των πατρίδων
της, θα κραΚρίνος της Ροδόπης, Lilium τάει τους δεσμούς Βορρά
Rhodopeum, leivaditis.gr

Λαυρεωτική κενταύρια, Centaurea laureotica, forkeratea.com

και Νότου αδελφωμένους και θα συνεχίσει να ψάχνει, να βρίσκει «κοινούς τόπους», να τρυγάει τη «γύρη»
από εδώ και να την μεταφέρει εκεί
και αντίστροφα, να γονιμοποιεί σαν
τις μέλισσες τα μυστικά της μιας γης
στη γαστέρα της άλλης.
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Καλωσορίσατε «στραβάδια»!
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Μια Δευτέρα του Σεπτέμβρη, στις 10.00
πρωϊνή! Η μέσω διαδικτύου πρόσκληση
ήταν σαφής: προσέλθετε στο αμφιθέατρο τάδε, στην Σχολή σας, με τα τάδε
πιστοποιητικά ανά χείρας αφού θα έχετε γραφτεί ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας.
Τα «πρωτάκια» της Τριτοβάθμιας ξεκίνησαν με συνειδητό πλέον καρδιοχτύπι! Δεν ήταν η Α’ Δημοτικού,
όταν τα έσερνε η μαμά από το χέρι! Ούτε η Α’ Γυμνασίου, ούτε και η Α’ Λυκείου, όταν λίγο πολύ το περιβάλλον ήταν γνωστό, παρέμεναν στην γειτονιά, οι συμμαθητές ήταν μέσες άκρες οι ίδιοι… Πλέον είχαν δώσει
την μάχη τους, διαβάζοντας νυχθημερόν, κερδίζοντας
επάξια τον τίτλο των «εκ των υπερωριακά εργαζομένων Ελλήνων,» τρέχοντας από το ξημέρωμα στο σχολείο και μέχρι το βράδυ στο φροντιστήριο… Και τώρα,
είχε φτάσει η ώρα να προσέλθουν στο Πανεπιστήμιο,
υλοποιώντας ένα όνειρο χρόνων!
Δευτέρα πρωί λοιπόν, μια μέρα του Σεπτέμβρη. Το
αμφιθέατρο γέμισε από 18χρονα για το καλωσόρισμα
και την τακτοποίηση των διοικητικών εκκρεμοτήτων.
Θα τα καλωσόριζε και ο πρόεδρος της Σχολής…κι έτσι
έγινε, αλλά με μια μικρή καθυστέρηση. Διότι πριν εμφανισθεί ο πρόεδρος, εμφανίσθηκαν οι εκπρόσωποι
των Φοιτητικών οργανώσεων, απονέμοντας τους τον
τίτλο «συνάδελφοι,» ενημερώνοντας ότι η κυβέρνηση
ήδη προωθεί καταστροφικό εργατικό νομοσχέδιο, για
τους «αγώνες» που πρέπει να δοθούν στο άμεσο μέλλον, αλλά και για τον μέσο όρο που χρονικά απαιτείται
– σύμφωνα με τα στατιστικά, που δόθηκαν και γραπτώς – για να τελειώσουν την τετραετούς φοίτησης
Σχολή! Τέσσερα χρόνια; Απίθανο! Πέντε χρόνια; Ξεχάστε το! Έξι χρόνια; Ε, παλέψτε το! Επτά; Πλησιάζετε…
Οκτώ; Ναι, οκτώ χρόνια απαιτούνται κατά μέσο όρο
για να αποφοιτήσετε από εδώ…οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να δοθεί μάχη και για την πρόταση νό-

μου με όριο φοίτησης την εξαετία… Συνάδελφοι! Έτσι
έχουν τα πράγματα Συνάδελφοι! Σας καλωσορίζουμε
στην Σχολή! Και τώρα, θα ακολουθήσει χαιρετισμός
του Προέδρου…
Μίλησε κι ο Πρόεδρος για ένα πεντάλεπτο, μίλησε και
η γραμματέας, δίνοντας οδηγίες για το επικείμενο, τελικό στάδιο εγγραφής και κατά τη μία το μεσημέρι τέλειωσε η τελετή …υποδοχής! Ας υπολογίσει ο καθένας
από εμάς, πόσο χρόνο πήρε το…καλωσόρισμα από
τους Συναδέλφους, εκπροσώπους των Φοιτητικών
Οργανώσεων… Τέλος πάντων…
Ημέρα Τρίτη η επομένη και τα πράγματα ήταν απλά:
Μάθημα!
Ημέρα Τετάρτη: οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς είχαν απεργία. Οι Φοιτητικές οργανώσεις
αποφάσισαν ότι προς διευκόλυνση των συναδέλφων,
δεν θα γινόταν μάθημα! (πιθανόν και σωστό…)
Ημέρα Πέμπτη: Μάθημα γιοκ, λόγω της συνεχιζόμενης
…επίδρασης της χθεσινής απεργίας, που είχε μετατραπεί σε στάσεις εργασίας, αλλά στις 2.00 το μεσημέρι
…γενική συνέλευση των φοιτητών! Ενημέρωση για το
πρόβλημα της επικείμενης κατάργησης του ασύλου
και…
Ημέρα Παρασκευή: Μάθημα γιόκ…Κατάληψη!
Εβδομάδα Δεύτερη:
Δευτέρα: Μάθημα
Τρίτη: Μάθημα και Γενική Συνέλευση των Φοιτητικών
Οργανώσεων
Τετάρτη: Ίσως μάθημα, πιθανολογείται κατάληψη
…μάθημα μερικώς αλλά αυτό έδωσε χρόνο στα «Πρωτάκια» να ανακαλύψουν την Βιβλιοθήκη (πάλι καλά!)
Πέμπτη: Μάθημα γιοκ, κατάληψη
Παρασκευή: Μάθημα γιοκ, κατάληψη…
Κι έτσι φτάσαμε στην παρατήρηση «πρωτακίου»: Εμ
βέβαια θα κάνουμε οκτώ χρόνια να τελειώσουμε την
Σχολή! Αφού δεν κάνουμε ούτε τα μισά μαθήματα!!!
Και αυτό είναι που λέμε…αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αγαπητοί αναγνώστες! Καλή πρόοδος σε όλα τα
παιδιά!!!

Αγάπη δεν είναι να ζεις με θυσίες

Η αγάπη, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι να ζεις
με θυσίες, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να μάθουμε
να καταγράφουμε στο ημερολόγιό μας όλα όσα κάνουμε
με αγάπη. Όλα όσα κάνουμε για τον άλλον εγωιστικά. Η
ενήλικη αγάπη, κατά την άποψή μου, αποκαλύπτεται από
τη στιγμή που κάποιος, μαθημένος να δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του, απολαμβάνει οτιδήποτε κάνει για τον
άνθρωπο που αγαπά.
Η μοναδική βοήθεια που δεν αφήνει πίσω της οφειλές, είναι εκείνη που υποκινείται από τη χαρά να βοηθάς. Αν θέλεις το πιστεύεις, αν δεν θέλεις δεν το πιστεύεις, πάντως,
– με τις δικές μου γνώσεις και με τις δικές μου αναφορές,
όπως στην ιστορία του Λαντρισίνα- στη ζωή σου δεν υπάρχει κανένας πιο σημαντικός από σένα.
Χόρχε Μπουκάι: Ο καθένας έχει έναν μόνο τρόπο ν’ αγαπάει, τον δικό του
Θα μπορούσε κάποιος να μου πει: “Mα τι λες, γιατρέ…
Και η αρετή; Κι αυτά που μας διδάσκει η κοινωνία, η εκκλησία, ο ιουδαϊσμός, το ισλάμ κι όλοι εκείνοι που από
κάθε πλευρά μας λένε: Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν; Τι γίνεται μ΄αυτό το μήνυμα που συμμερίζονται όλα
τα πνευματικά δόγματα και οι περισσότερες θρησκείες;»
Παραδέχομαι ότι ως υπόθεση της ιδανικής αγάπης, κάπως
έτσι έχουν τα πράγματα. Πρόσεξε όμως. Λένε: «Αγάπα τον
πλησίον σου όπως τον εαυτό σου», και όχι: «περισσότερο
κι απ΄τον εαυτό σου». Έτσι δεν είναι; Και ξέρεις γιατί δεν
το λένε; Γιατί αυτή η άποψη-που παραπέμπει στην ιδέα
της ανωτερότητας και της μέγιστης τελειότητας- περνάει
μέσα από τη λαϊκή σοφία που μας πληροφορεί ότι στην
καθημερινή ζωή, το να φτάσει κανείς ν΄αγαπάει τον άλλον
όπως τον εαυτό του είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να του
ζητηθεί.
Αυτό φαίνεται να είναι το μέτρο της ιδανικής αγάπης: το
αν είναι ή όχι κάποιος ικανός να αγαπήσει τον εαυτό του.
Κι αμέσως μετά, να κάνει ό,τι μπορεί για να δει αν θα τα
καταφέρει ν΄αγαπήσει και τον άλλον όπως τον εαυτό του.
Από την Αυτοεκτίμηση στον Εγωισμό – Χόρχε Μπουκάι –
πηγή: https://enallaktikidrasi.com
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Γράφει
η Αθηνά Γ.
Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

Και ξαφνικά, μετά
τις βουλευτικές εκλογές, ξεπήδησε από την πολιτική
φιλοσοφία, στην οποία διαπρέπουν οι πολιτικοί μας,
μία λέξη, με το αμφίβολης
ποιότητας φορτίο της: «κανονικότητα». Τι σημαίνει
αλήθεια; Επιστροφή στο πολιτικό «πριν» που έφερε ή για
την ακρίβεια μάς «έσπρωξε»
και φέραμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία; Μα αυτό το «πριν»
έφερε το καταστροφικό ιδεών και πράξεων «μετά»,
που μας έκανε να ντρεπόμαστε όσοι νοιώθαμε ότι ήμασταν «αριστεροί», ακυρώνοντας τα όνειρα της νιότης
μας. Βιώσαμε την πολιτική
προδοσία, που μας έβαλε
στο περιθώριο της πολιτικής
πράξης, όντας εκτεθειμένοι
στον ίδιο μας τον εαυτό. Λογικά όμως, αυτή η αποκατεστημένη κανονικότητα για
την οποία επαίρεται η κυβέρνηση, θα ξαναφέρει με βεβαιότητα το «πριν» από την
νυν «κανονικότητα», στην
εξουσία. Βλέπω όσα θετικά
γίνονται, και δεν τα βλέπω
μόνον εγώ. Βλέπω όσα λανθασμένα γίνονται, τα οποία
επίσης βλέπουν κι άλλοι. Ο
φόβος της δεξιάς ή το ηθικό
πλεονέκτημα της αριστεράς
δεν με αγγίζουν, ούτε με επηρεάζουν πια στις απόψεις και
στις διαπιστώσεις μου. Και,
για να ισορροπήσω, θυμάμαι
τον ορισμό που έδωσε ο πρόωρα χαμένος συγγραφέας
Γιώργος Ιωάννου, όταν τον
ρώτησαν τι είναι γι’ αυτόν η
αριστερά, ο οποίος ορισμός,
ή μάλλον ένα πολιτικό της περίγραμμα, με καλύπτει απόλυτα, και μέχρι σήμερα δεν
βρήκα άλλον καλλίτερο: «Η
αριστερά», είπε, «είναι μία
διαρκής ευαισθησία»!

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΠΑΤΕΡΑ

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
1922-1993]
«ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ»
Τόσο μεγάλο
το ταξίδι
της ζωής σου
και το έκανες
«με τα πόδια»!
Στην πλάτη σου
ένα ταγάρι
με ψωμί,
κρασί,
ελιές
και το αίμα σου.

Χτύπησε διακριτικά την πόρτα.
Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, δεν περίμεναν κανέναν, άλλωστε όλοι
ήταν απασχολημένοι. Πήγε και
άνοιξε. Στεκόταν στο κατώφλι
χαμογελαστός, λίγο αμήχανος.
Ήταν ο γείτονας. Τον πέρασε
μέσα και πήγε να κλείσει την πόρτα. Απόβραδο ήταν κι ένας
γλυκός νοτισμένος Σεπτέμβρης πρόλαβε και μπήκε στο αποστειρωμένο δωμάτιο. Περιπλανήθηκε στις γωνίες του τοίχου,
πήρε λίγη ζωή από το ημίφως του μικρού, επιτραπέζιου
φωτιστικού, χτύπησε πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης, του
υπολογιστή, στο φόντο του κινητού.
«Ήρθα να σας δω!» τους είπε και η πρόταση εμβόλισε με
αμηχανία τα πρόσωπα. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. «Να μας
δεις!» σκέφτηκαν και η σκέψη τους πήγε σε ανθρώπους παλαιάς κοπής που κρατούσαν την επικοινωνία με τακτικές,
απροειδοποίητες
επιγράφει
σκέψεις.
Τους
χαιρέτησε
η Κατερίνα Μερκούρη
εγκάρδια, απλώνοντας το
χέρι του, που ήταν ζεστό, διάσπαρτο με εγχάρακτες γραμμές έμβιας προσέγγισης. Αμήχανοι του έδειξαν την
καρέκλα. Κάθισε με άνεση και συνέχισε να χαμογελάει.
Μάταια περίμεναν να βγάλει το κινητό του. Εκείνος έβγαλε
τα τσιγάρα και ρώτησε αν μπορούσε να καπνίσει. Ζαλισμένοι
του πρόσφεραν το τασάκι, βαρύ, γυαλισμένο, άκαπνο. Άρχισε να μιλάει. Η φωνή του διάφανη, κρυστάλλινη, καθαρή,
ακολουθούσε τα δαχτυλίδια του καπνού που έφευγαν λιπόσαρκα από την καύτρα του τσιγάρου. Έκλεισαν την τηλεόραση, τα κινητά, τον υπολογιστή. Ακολούθησαν την χροιά της
φωνής που προκαλούσε σε ποικιλόχρωμο, ζωηρό διάλογο. Η
μια κουβέντα έφερε την άλλη, το ένα θέμα ξεπερνούσε σε
ενδιαφέρον το άλλο και η ανθρώπινη γινόταν πια επαφή, βαπτισμένη σε απρόσμενη ζωηράδα και γέλιο εκκωφαντικό.
Ούτε που κατάλαβαν την ώρα που περνούσε, ώσπου η νύχτα έγινε ξημέρωμα και ο γλυκός Σεπτέμβρης άρχισε να γλιστρά στο δωμάτιο μέσα από τις γρίλιες του παράθυρου, που
με φροντίδα περισσή το άφησαν μισάνοιχτο, για να φύγει
ο καπνός από τα τσιγάρα. Η τηλεόραση παρέμενε σβηστή,
μαζί με τον υπολογιστή και τα κινητά. Ένα παλιό τραγούδι
ακουγόταν από το ξεχασμένο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που
με αυτό γλεντούσαν κάποτε οι άνθρωποι της παλιάς κοπής.
Σηκώθηκε να φύγει χαμογελαστός, όπως είχε έρθει, σβήνοντας την τελευταία γόπα από τα λιπόσαρκα τσιγάρα… «καληνύχτα, ή μάλλον καλημέρα!» τους είπε και βγήκε έξω τραγουδώντας το τραγούδι που σφύριζαν κάποτε οι άνθρωποι της
παλιάς κοπής, όταν ξεπροβόδιζαν τους επισκέπτες.
Άφησε πίσω του αμήχανα χαμόγελα και κάποιες κουβέντες
μισές, μαζί με μια σβηστή τηλεόραση, έναν υπολογιστή και
κανα δυο κινητά, που φόρτιζαν ξεχασμένα στην πρίζα...
Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 2019

Μαζί με το μπουκάλι ήρθαν και οι δοσομετρητές.

“Με το ίδιο μέτρο μούστο
και λάδι για τα κουλούρια” μου είπε.
“Μα δεν πρόκειται να
φτιάξω μουστοκούλουρα!” της λέω.
Με κοίταξε εμβρόντητη,
λες και μιλούσα Αραμαϊ-

κά..
“Κοίτα μην βάλεις πολύ αλεύρι, την προηγούμενη φορά είχαν
γίνει πέτρα... ούτε πολύ γαρύφαλλο, πικρίζουν...το λάδι να
είναι πιο πολύ από τον μούστο” συνέχιζε απτόητη. “Λέω να μην
βάλω καθόλου αλεύρι, καθόλου λάδι και ούτε καν στη μύτη του
κουταλιού γαρύφαλλο!”
“Και τι σόι κουλουράκια θα είναι αυτά;”
“Μα ΔΕΝ θα κάνω μουστοκούλουρα!” της λέω…
Άρχισε να καταλαβαίνει. Στο πρόσωπό της ζωγραφίστηκε η
απελπισία.
“Δεν θα κάνεις μουστοκούλουρα, Σεπτέμβρη μήνα! Τι θα δώσεις στα παιδιά;”
“Αν θελήσουν, θα πάρουμε από το φούρνο...” αυτή πρέπει να
ήταν η χαριστική βολή…
“Από το φούρνο! Έτσι σας είχα μάθει εγώ!”
“Ας πάρουμε και λίγα κουλούρια απ’ το φούρνο, μόνο ψωμί, σε
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λίγο θα κλείσει!”
“Και γιατί παρακαλώ, δεν κάνεις φέτος κουλούρια;” συνεχίζει.
“Γιατί όσες φορές έκανα μέχρι τώρα ήταν σκληρά σαν πέτρα και
πίκριζαν” της είπα με το φρύδι ελαφρά ανασηκωμένο.
“Λοιπόν, κάνε μια δόση και τα υπόλοιπα μπουκάλια βάλε τα στην
κατάψυξη, όχι στη συντήρηση, θα χαλάσουν!” είπε κι έφυγε.
Την παρακολουθούσα καθώς απομακρυνόταν… μια λέξη μου έρχεται στο μυαλό… “Αθάνατες! Αθάνατες”... ευτυχώς οι λεμονάδες
ήταν Lux!!

Θούριους συστρατεύω,
μέσα σε δίσεκτους καιρούς.

Κέρινα ομοιώματα, γεννήματα
σαββατιανά,
στη γη της Μεσογαίας.
Καρποί θεόπεμπτοι, χρυσοί,
ακάματοι μελισσουργοί,
του κούρου το πρωτόγαλα
συλλέγουν ματωμένοι.
Ανάστατοι είναι οι θεοί!..
η ρώγα της Φρασίκλειας
με μούστο τους κοιμίζει.
Κοιτάζεις χαμογελαστός,
αιώνιος αμπελουργός,
το τέλος του αιώνα σε βρήκε
γερασμένο.
Πρωτότοκος σου είμαι γιος,
της ευτυχίας σου κρουνός,
βήμα από σένα παίρνω.
Μάνα, πατέρα, ουρανέ!
Τέχνη παλιά, μέθη γλυκιά,
πόσα πολλά “ευχαριστώ”
γη μου ευλογημένη!
ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ 2019
Η φωτογραφία από το αρχείο του Δ.Κόλλια.
Τρύγος στον Όλυμπο, δεκαετία του 80
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Έρχεται Χειμώνας .... και για το αυτοκίνητο!
γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Φθινόπωρο - Χειμώνας μπροστά μας ...
Η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα
του κρατικού μηχανισμού (σηματοδότηση,
ασφαλείς δρόμοι κ.λ.π). Δεν αρκεί να γνωρίζουμε και να εφαρμόζουμε τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά να έχουμε και εμείς οι ίδιοι το όχημά μας σε άριστη
κατάσταση.
•

•

•
•
•
•

•

•

Προσοχή μεγάλη στα πρωτοβρόχια του φθινοπώρου μέχρι να
ξεπλυθούν για τα καλά οι δρόμοι από σκόνες, λάδια, πετρέλαια,
που κάνουν τους ήδη επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους ακόμη
περισσότερο “γυαλί”.
Από τα πρωτεύοντα είναι τα λάστιχα του αυτοκινήτου μας, για τα
όποια έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη έκδοση του ΝΤΕΛΑΛΗ.
Ένας λόγος παραπάνω αυτήν την εποχή να φροντίσουμε για τυχόν
αλλαγή τους. Να υπάρχει αρκετό πέλμα, τουλάχιστον 1,6 χιλιοστών.
Να μην έχουν φθορές και πάνω απ’ όλα να μην έχουν παρέλθει
από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από τρία χρόνια. Αυτό
μπορείτε να το δείτε πάνω στο ελαστικό, σε έναν κύκλο με την
ένδειξη DOT και έναν τετραψήφιο αριθμό π.χ DOT 1416. Τα δύο
πρώτα ψηφία είναι η βδομάδα κατασκευής του ελαστικού και τα
δύο τελευταία το έτος (δηλ. την 14η εβδομάδα του 2016). Καλό
είναι να γίνεται και από την μεριά μας αυτός ο έλεγχος κατά την
αγορά καινούργιων ελαστικών, μήπως ο καταστηματάρχης μάς
τοποθετήσει “πολυκαιρισμένο” προϊόν!
Υαλοκαθαριστήρες: Μετά τους καύσωνες του καλοκαιριού
αναγκαία η αλλαγή τους. Ένα ασήμαντο κόστος μια φορά τον χρόνο
διασφαλίζει την ορατότητα που πρέπει να έχουμε.
Το φίλτρο αέρα καλό είναι να αλλαχθεί -αν το γενικό service
είναι κάπως μακρυά- μετά τις καλοκαιρινές σκόνες για μεγαλύτερη
εξοικονόμηση καυσίμων.
Η μπαταρία, ειδικά αν είναι πλέον των τριών χρόνων σε χρήση, ίσως
κάποιο κρύο πρωινό του χειμώνα μας «πουλήσει».
Το καλοριφέρ, που δεν είναι μόνο για την “θαλπωρή” των επιβατών
“του σπιτιού με τις ρόδες”, αλλά και για το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ
και των παραθύρων.... όπως και η θερμαινόμενη αντίσταση στο πίσω
τζάμι πρέπει να λειτουργεί - καμένη ασφάλεια τις περισσότερες
φορές.
Αν και στην περιοχή μας (Σαρωνικός, Λαύριο ) δεν έχουμε τα
“βαριά” κρύα, αυτός δεν είναι λόγος να μην έχουμε το κατάλληλο
αντιψυκτικό (παραφλού) στο ψυγείο του αυτοκινήτου. Αδειάζουμε
από την ειδική τάπα στο κάτω μέρος του ψυγείου τα τυχόν
συμπληρώματα νερού που κάναμε το καλοκαίρι και, με ένα εξίσου
φθηνό κόστος, συμπληρώνουμε το ειδικό υγρό στο συνεργείο ή στο
βενζινάδικο, αποφεύγοντας ειδικά τα κρύα βραδιά το ράγισμα
( ολική καταστροφή) του κινητήρα μας. Πότε τον χειμώνα δεν
αφήνουμε τον κινητήρα με νερό βρύσης με τη λογική εδώ δεν
πιάνουν κρύα.... έχει και ο καιρός γυρίσματα....
Στους χειμερινούς προορισμούς: τους χειμερινούς μήνες, με τον νέο
ΚΟΚ, είναι υποχρεωτικό τα αυτοκίνητα να έχουν αλυσίδες χιονιού
στο πορτ- μπαγκάζ. Μια δοκιμή για το πώς μπαίνουν καλό θα ήταν
να γίνει πριν την «μάχιμη κατάσταση» στα χιόνια. Πού ξέρετε μπορεί
να πέσει κανένας έρωτας ή γεροντοέρωτας χειμιώνιατικα και να
βρεθούμε Παρνασσό.... ποτέ δεν ξέρεις πού και ποτέ!!!
Καλές χειμερινές διαδρομές!
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ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ
Το παρακάτω κείμενο είναι από αυτά που
όταν τα διαβάζω, εύχομαι να τα είχα γράψει εγώ. Απολαύστε το:
Ο γνωστός μύθος του Αισώπου έχει δύο
εκδοχές, την παλαιά και τη σύγχρονη.
Παλαιά εκδοχή: Ο μ έρμηγκας δουλεύει
σκληρά μέσα στη ζέστη όλο το καλοκαίρι, κτίζοντας το σπίτι του και μαζεύοντας προμήθειες για τον χειμώνα. Ο τζίτζικας τον θεωρεί βλάκα που δουλεύει
τόσο σκληρά, ενώ ο ίδιος παίζει κιθάρα
και τραγουδάει.
Μόλις μπαίνει ο χειμώνας, ο μέρμηγκας
είναι χορτάτος στη ζεστασιά του σπιτιού
του, ενώ ο τζίτζικας πεθαίνει από την πείνα και το κρύο.
Συμπέρασμα: Να είστε προνοητικοί!
Σύγχρονη εκδοχή:
Ο μέρμηγκας δουλεύει σκληρά μέσα στη
ζέστη όλο το καλοκαίρι, κτίζοντας το σπίτι
του και μαζεύοντας προμήθειες για τον
χειμώνα. Ο τζίτζικας τον θεωρεί βλάκα
που δουλεύει τόσο σκληρά, ενώ ο ίδιος
παίζει κιθάρα και τραγουδάει.
Μόλις μπαίνει ο χειμώνας, ο τζίτζικας δίνει συνέντευξη Τύπου και απαιτεί να μάθει γιατί επιτρέπεται ο μέρμηγκας να
είναι χορτάτος στη ζεστασιά του σπιτιού
του, όταν άλλοι πεινούν και κρυώνουν. Η
«Αυγή» και ο «Ριζοσπάστης» δημοσιεύουν φωτογραφίες του νηστικού τζίτζικα
να τρέμει από το κρύο, ενώ ο μέρμηγκας
απολαμβάνει ένα λουκούλλειο γεύμα
μπροστά στο τζάκι. Εικόνες ακραίας κοινωνικής ανισότητας αναπαράγονται σε
ειδική εκπομπή της ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει ανοικτή πολιτική συγκέντρωση με
σύνθημα «Προχωράμε. Αλληλεγγύη - Δημοκρατία - Κοινωνική Δικαιοσύνη», και
κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο τζίτζικας στέλνει χαιρετισμό
μέσω skype, ζητώντας να τερματιστεί η
ανθρωπιστική κρίση.
Η κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι έντονη. Πώς είναι δυνατόν
μία ανεπτυγμένη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπει στον τζίτζικα
να υποφέρει τόσο; Τα μέλη του ΠΑΜΕ οργανώνουν διαδήλωση μπροστά στο σπίτι
του μέρμηγκα, όπου τηλεοπτικά συνεργεία τους παρουσιάζουν να τραγουδούν
«θα γυρίσει ο τροχός, θα χορτάσει κι ο
φτωχός» και να αναρτούν πανό με συνθήματα κατά της Ε.Ε. και της πλουτοκρατίας:
«Του λαού δυνάστες, κλέφτες και ληστές,

τρόικα, κυβέρνηση και καπιταλιστές»,
«Όχι στα χαράτσια και τη φοροληστεία,
την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία».
Μέλη του «Ρουβίκωνα», μαζί με την
αναρχική συλλογικότητα «Συνέλευση
Αναρχικών - Κομμουνιστών για την Ταξική Αντεπίθεση» πετούν κόκκινες μπογιές
στο σπίτι του μέρμηγκα και φέιγ βολάν
με συνθήματα αλληλεγγύης προς τον τζίτζικα. Η αστυνομία προσάγει πέντε άτομα
τα οποία στη συνέχεια αφήνονται ελεύθερα, επειδή δεν προέκυψαν στοιχεία εις
βάρος τους.
O Ευκλείδης Τσακαλώτος δίνει συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην οποία δηλώνει ότι ο μέρμηγκας πλούτισε εις βάρος του τζίτζικα
και εισηγείται διπλασιασμό του φόρου
εισοδήματος, για να ενισχυθεί η «δίκαιη
ανάπτυξη» με τη διανομή κοινωνικού
μερίσματος στα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο για αναδρομική αύξηση του φόρου εισοδήματος,
που υπερψηφίζεται από τη Βουλή. Συγχρόνως διπλασιάζει τον συμπληρωματικό
ΕΝΦΙΑ, εξαιρώντας τις λαϊκές περιοχές
και τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.067
κατοίκων, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των «πολλών» με τις «ελίτ». Ο μέρμηγκας δεν έχει τα χρήματα, για να πληρώσει τους επιπλέον φόρους και το σπίτι του
κατάσχεται από το κράτος.
Ταυτόχρονα η τράπεζα βάζει σε πλειστηριασμό το σπίτι του τζίτζικα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζονται έξω από το σπίτι του
τζίτζικα να φωνάζουν «κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη».
Ο τζίτζικας προσλαμβάνεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με «κοινωνικά κριτήρια». Ο μέρμηγκας έχει φύγει στο
εξωτερικό αναζητώντας κράτος δικαίου
και αξιοκρατικό περιβάλλον. Η ιστορία
τελειώνει καθώς βλέπουμε τον τζίτζικα
να τρώει τα τελευταία απομεινάρια του
φαγητού του μέρμηγκα, στο σπίτι που
του παραχώρησε το κράτος. Το σπίτι έχει
αρχίσει να καταρρέει λόγω έλλειψης συντήρησης. Μερικούς μήνες αργότερα, ο
τζίτζικας βρίσκεται νεκρός από ναρκωτικά
στο Πεδίον του Άρεως.
Συμπέρασμα: Ψηφίστε υπεύθυνα!
Η κ. Μιράντα Ξαφά είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ).
kathimerini.gr
suspectblog.gr

ες
Λάμπ
από

Led

1,90€

B. Kων/νου Β’ 20, Κεν. Πλ. Αναβύσσου
τηλ. 22910 37578, κιν. 6986309940
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Κοινό κρυολόγημα ή γρίπη;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε και ποιες οι διαφορές;
γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Με τον ερχομό του φθινοπώρου κάνουν την εμφάνισή τους και ιώσεις προερχόμενες από διαφορετικούς ιούς. Οι περισσότερες από αυτές είναι
αθώες. Υπάρχουν, όμως, και σοβαρές καταστάσεις με επιπλοκές συχνά επικίνδυνες ακόμα και
για τη ζωή σε άτομα υψηλού κινδύνου. Είναι γνωστές οι επιδημίες γρίπης που ξεσπούν κάθε χρόνο
στη χώρα μας, καθώς και οι τεράστιες επιδημίες
γρίπης που συνέβησαν παγκοσμίως στο παρελθόν. Μπορεί δε να χρειαστεί έγκαιρη, αλλά και
εντατική αντιμετώπιση.
Σαν γενικό κανόνα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η
γρίπη έρχεται γρήγορα και επιθετικά. Ο ασθενής
έχει έντονο αίσθημα κακουχίας, πονόλαιμο, πυρετό, πονοκέφαλο, ρινική συμφόρηση, βήχα, πόνους
στους μύες και τις αρθρώσεις κλπ. Τα συμπτώματα
έρχονται αιφνίδια και πιο έντονα σε γρίπη παρά σε
κρυολόγημα. Σε περίπτωση κρυολογήματος συνήθως υπερέχει η ρινική καταρροή ή/και η ρινική
απόφραξη. Τα συμπτώματα της γρίπης αρχίζουν
συνήθως να βελτιώνονται μετά από δύο έως πέντε ημέρες, αλλά η κακουχία μπορεί να διαρκέσει
πολύ περισσότερο. Σε περίπτωση κρυολογήματος
τα συμπτώματα έρχονται βαθμιαία και διαρκούν
περίπου μία εβδομάδα.
Επίσης σημαντική διαφορά που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο πυρετός, συνήθως, σημαίνει
γρίπη. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν
χαμηλό πυρετό σε περίπτωση κρυολογήματος,
όμως οι περισσότεροι παραμένουν απύρετοι. Σε
περίπτωση γρίπης, μπορεί να παρουσιαστεί πυρετός 38-39οC ή/και υψηλότερος. Τα παιδιά με γρίπη τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερο πυρετό,
αν και είναι πιο πιθανό τα παιδιά να παρουσιάσουν χαμηλό πυρετό και σε κοινό κρυολόγημα.
Σε περίπτωση γρίπης συνήθως έχουμε αίσθημα
έντονη κούρασης και άλγους σε όλο το σώμα.
Αίσθημα κόπωσης και αδυναμίας μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 εβδομάδες ή και περισσότερο
σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις ή
ανοσοανεπάρκειες. Σε περίπτωση κρυολογήματος
τέτοια συμπτώματα συνήθως διαρκούν μόνο λίγες
μέρες.
Η κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) δεν είναι ένδειξη
γρίπης, αφού μπορεί να εμφανιστεί και σε ένα
κοινό κρυολόγημα. Αλλά, όπως συμβαίνει και με
άλλα συμπτώματα, συνήθως σε περίπτωση κρυολογήματος, τείνει να είναι πιο ήπια από ότι σε
περίπτωση γρίπης.
Επειδή και οι δύο ιώσεις είναι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, οι οποίες επηρεάζουν
τους αεραγωγούς και οι δύο μπορεί να προκαλέσουν βήχα. Η πνευμονία αποτελεί σοβαρή επιπλοκή της γρίπης και εκδηλώνεται με επίμονο βήχα,
πυρετό υψηλότερο από 39oC και ρίγη, δυσκολία
στην αναπνοή, δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή κιτρινοπράσινη απόχρεψη (ή/και αιματηρή).
Τόσο το κρυολόγημα όσο και η γρίπη μπορεί
να προκαλέσουν ωτίτιδες λόγω της προσβολής
των ευσταχιανών σαλπίγγων από τη φλεγμονή της
μύτης. Ωτίτιδες που οφείλονται σε κρυολόγημα ή
γρίπη, συνήθως υποχωρούν από μόνες τους, χωρίς να χρειάζεται η χρήση αντιβιοτικών. Εμμονή
των συμπτωμάτων της ωτίτιδας ή, πολύ περισσότερο, επιδείνωση αυτών μπορεί να σημαίνει μικροβιακή επιμόλυνση, που απαιτεί άμεση ιατρική

βοήθεια.
Τα περισσότερα κρυολογήματα ξεκινούν με πόνο
στο λαιμό για μια έως δύο ημέρες. Ρινική καταρροή και απόφραξη είναι επίσης συνηθισμένα.
Βέβαια, η φαρυγγαλγία είναι σύμπτωμα και της
γρίπης, συχνά όμως συνοδεύεται από κακουχία,
κούραση και άλλα συμπτώματα που συχνά συνυπάρχουν.
Ρινική απόφραξη και φταρνίσματα σημαίνουν συνήθως κρυολόγημα. Βέβαια, αν συνυπάρχει πυρετός, μυοσκελετικά άλγη και ατονία μάλλον πρόκειται για γρίπη. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να
υπάρξει επιπλοκή παραρρινοκολπίτιδας, η οποία
θέλει εκτίμηση από ΩΡΛ ιατρό, λόγω δυνητικά σοβαρών επιπλοκών.
Η διάγνωση βασίζεται στη λήψη σωστού ιατρικού
ιστορικού, στην κλινική εικόνα και στη φυσική
εξέταση του ασθενούς. Οι γρήγορες δοκιμασίες
(quick tests) μπορεί να εντοπίσουν έγκαιρα τη
γρίπη με τη λήψη ρινικού ή φαρυγγικού επιχρίσματος. Το αποτέλεσμα είναι έτοιμο σε λιγότερο
από 30 λεπτά. Η ευαισθησία και ειδικότητα μιας
τέτοιας εξέτασης είναι πολύ υψηλή. Μπορεί να
βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της νόσου με τη χορήγηση αντι-ιικής θεραπείας,
όπου χρειάζεται. Η ΩΡΛ κλινική εξέταση μπορεί να
συμπληρωθεί με ενδοσκοπικό έλεγχο ρινός-φάρυγγος-λάρυγγος, καθώς και με ακοολογικό έλεγχο για τη διερεύνηση παθήσεων των αυτιών.
Θεραπευτικά, πέραν των προαναφερθέντων
αντιϊκων φαρμάκων, που δίνονται μόνο σε ειδικές
περιπτώσεις από τον θεράποντα ιατρό, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν αποσυμφορητικά, κατασταλτικά βήχα (σιρόπια, εισπνεόμενα σκευάσματα),
και αντιισταμινικά για να αντιμετωπιστεί η ρινική συμφόρηση, ο βήχας και η ρινική καταρροή.
Επίσης, παυσίπονα, όπως παρακεταμόλη ή ιβοπρουφαίνη μπορεί να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά άλγη, φαρυγγαλγία ή κεφαλαλγία. Η χρήση
αντιβιοτικών, ιδιαίτερα χωρίς σύσταση ιατρού, θα
πρέπει να αποφεύγεται. Η αλόγιστη χρήση αυτών
δημιουργεί αντοχή των μικροβίων και παράταση της νόσου χωρίς κανένα όφελος.
Ο τρόπος επέκτασης και των δύο ιώσεων είναι
τα σταγονίδια του σάλιου. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα σημαντική στην πρόληψη της εξάπλωσης και
των δύο ιώσεων είναι το καλό πλύσιμο με σαπούνι και ζεστό νερό των χεριών, το καλό στέγνωμα
και η χρήση απολυμαντικών προϊόντων (gel, υγρά
μαντηλάκια, κλπ). Απαιτείται συχνό πλύσιμο κατά
την περίοδο της γρίπης και του κρυολογήματος,
ειδικά μετά από βήχα, φτάρνισμα ή φύσημα της
μύτης. Αν δεν έχετε πρόχειρο χαρτομάντιλο, να
βήχετε ή να φταρνίζεστε στο αγκώνα σας και όχι
στα χέρια σας.
Ο αντιγριππικός εμβολιασμός είναι θεμελιώδους
σημασίας για την πρόληψη της νόσου και είναι
απαραίτητος σε παιδιά άνω των 6 μηνών, σε
εγκυμονούσες γυναίκες, σε ηλικωμένους, καθώς
και σε άτομα με χρόνιες ασθένειες και εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ σακχαροδιαβητικοί, μεταμοσχευμένοι, νεφροπαθείς, ηπατοπαθείς, κά). Είναι προφανές ότι η εφαρμογή ενός
υγιεινού τρόπου ζωής και η σωστή διατροφή ενισχύουν τη φυσική άμυνα του οργανισμού μας. Η
αποφυγή κλειστών μη επαρκώς αεριζόμενων χώρων και των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα
σε περιόδους έξαρσης μπορεί να βοηθήσουν.
Η ιατρική βοήθεια απαιτείται είτε όταν τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν δεν ακολουθούν
τους γενικούς κανόνες, είτε σε περίπτωση επιπλοκών, είτε όταν τα ιδιαίτερα προβλήματα υγείας
του ασθενούς απαιτούν άμεση θεραπεία για την
αποφυγή των χειρότερων.
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Σκολίωση: Πώς να την αναγνωρίσετε στο παιδί σας και πώς αντιμετωπίζεται;
Ναταλία Α. Ρενιέρη
Ορθοπεδικός χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Γιώργος Α. Ρενιέρης
Ορθοπεδικός χειρουργός – Χειρουργός Τραύματος
Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπ/μιακού Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.Ν Αττικόν

Η Σκολίωση αφορά κάθε κλίση της σπονδυλικής στήλης προς τα πλάγια. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τρισδιάστατη
παραμόρφωση, καθώς εμπεριέχει και μία
στροφική παραμόρφωση της σπονδυλικής
στήλης. Ο όρος προέρχεται από την λέξη
σκολιός, που σημαίνει στραβός και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη.
Αποτελεί μια σχετικά συχνή πάθηση, καθώς
υπολογίζεται ότι το 3 με 5% των μαθητών
εμφανίζει κάποιου βαθμού σκολίωση. Αν
και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε
ηλικία, περίπου το 80% των περιπτώσεων
αφορά εφήβους. Συχνότερα εμφανίζεται σε
κορίτσια. Οι περισσότερες σκολιώσεις δεν
έχουν συγκεκριμένο αίτιο (ιδιοπαθής μορφή). Αίτια μπορούν να αποτελούν τραυματισμοί, προβλήματα κατά την ανάπτυξη του
εμβρύου, νευρολογικές διαταραχές, όγκοι
κ.α). Παλαιότερες θεωρίες, όπως ότι η κακή
στάση και οι βαριές σχολικές τσάντες που
κρατιούνται με το ένα χέρι μπορεί να οδηγήσουν σε σκολίωση, έχουν πλέον απορριφθεί.
Εκτός από την παραμόρφωση της ράχης,
η σκολίωση δεν έχει άλλα συμπτώματα. Η
σκολίωση είναι σπάνιο να προκαλεί πόνο.
Στην περίπτωση έντονου πόνου απαιτείται
περαιτέρω έλεγχος (π.χ. μαγνητική τομογραφία).
Το πιο σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση
της σκολίωσης είναι η έγκαιρη διάγνωσή
της. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, τα
παιδιά, που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, ελέγχονται τακτικά για αποκλεισμό
σκολιώσεως. Στην Ελλάδα δεν προβλέπεται
αντίστοιχος μηχανισμός παρακολούθησης.
Έτσι πολλές φορές ο γονιός, είναι ο πρώτος
που παρατηρεί ότι ‘‘κάτι δεν είναι σωστό
όταν το παιδί σκύβει ή το παιδί γέρνει‘‘.
Το ευκολότερο κλινικό τεστ για τη διάγνωση
της σκολίωσης είναι το τεστ της επίκυψης.

Όταν το παιδί σκύβει προς τα εμπρός, χωρίς
ρούχα, παρατηρούμε από μπροστά, πίσω
και το πλάι για ασυμμετρία στους ώμους,
στην μέση/λεκάνη, για κλίση του σώματος
προς τα δεξιά ή τα αριστερά καθώς και για
ύβους (καμπούρα/ καρούμπαλο) στην πλάτη δεξιά ή αριστερά.
Επόμενο βήμα σε μια τέτοια περίπτωση
πρέπει να είναι η συμβουλή ενός ειδικού
ορθοπεδικού. Στο σημείο αυτό είναι πολύ
σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος του παιδιάτρου, ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος με
το πρόβλημα της σκολίωσης και πρέπει να
είναι σε εγρήγορση και να παραπέμψει το
παιδί για περαιτέρω έλεγχο.
Στη συνέχεια ο ορθοπεδικός θα εξετάσει το
παιδί και στην περίπτωση που θα υποψιάζεται σκολίωση θα παραγγείλει ακτινογραφίες

ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης και της
λεκάνης. Με βάση τις ακτινογραφίες αυτές,
την ηλικία του παιδιού, την εναπομένουσα
ανάπτυξη, τον ρυθμό επιδείνωσης και την
μορφή της σκολίωσης, ο ορθοπεδικός καλείται να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο θεραπείας. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι
δεν απαιτεί κάθε σκολίωση θεραπεία, αλλά
μία σκολίωση που απαιτεί θεραπεία πρέπει
να θεραπεύεται, αλλιώς έχει την τάση να
επιδεινώνεται.
Στην
μεγάλη
πλειονότητα των
περιπτώσεων
(κλίσεις έως 4045° ανάλογα με
την ηλικία) αρκεί
και προτείνεται
η θεραπεία με
την τοποθέτηση
ενός κηδεμόνα.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ο κηδεμόνας να
κατασκευαστεί από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή. Ο κηδεμόνας πρέπει να φοριέται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρα (τουλάχιστον 16 ώρες την
ημέρα). Ο ορθοπεδικός θα ελέγχει το παιδί ανά
4 με 6 μήνες,
τακτικά και με
ακτινογραφίες
ελέγχου. Μπορεί να απαιτηθεί αλλαγή
του κηδεμόνα.
Η θεραπεία με
τον κηδεμόνα
ολοκληρώνεται
μετά το πέρας της ανάπτυξης του παιδιού.
Η θεραπεία με τον κηδεμόνα συναντά μία
μεγάλη δυσκολία. Η θεραπεία δεν θα δουλέψει αν το παιδί δεν την ακολουθήσει. Η
μη τακτική χρήση του κηδεμόνα είναι χωρίς όφελος. Αδιαμφισβήτητα η χρήση ενός
κηδεμόνα δεν είναι εύκολη για το παιδί.
Πρέπει τόσο το παιδί όσο και οι γονείς να
είναι έτοιμοι για εντάσεις, πειράγματα στο
σχολείο καθώς και για ήπιους πόνους λόγω
πίεσης από τον κηδεμόνα. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οι κηδεμόνες έχουν
βελτιωθεί ιδιαίτερα και δεν πρόκειται πλέον
για τα αντιαισθητικά είδη, που μοιάζουν σε
πανοπλίες, όπως ήταν στο παρελθόν. Πλέον οι κηδεμόνες κατασκευάζονται με σύγχρονες μεθόδους (Laser) ειδικά για το κάθε
παιδί, φοριέται κάτω από τα ρούχα και μετά
από τις πρώτες εβδομάδες το παιδί συνηθίζει στη χρήση του.
Μεγαλύτερου βαθμού σκολιώσεις ή σκολίωση σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει
την ανάπτυξή τους απαιτούν χειρουργική
θεραπεία, καθότι, εκτός της έντονης παραμόρφωσης, μπορούν να οδηγήσουν σε
προβλήματα υγείας λόγω πίεσης της καρδιάς, των πνευμόνων ή των σπονδυλικών νεύρων. Το χειρουργεί κατά κύριο λόγο αφορά
την σπονδυλοδεσία, δηλαδή την διόρθωση
της κλίσης και την ένωση των σπονδύλων με
βίδες και ράβδους ή πλάκες.
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ΛΑΚΤΑΡΙΟΣ Ο ΝΟΣΤΙΜΟΣ (LACTARIUS DELICIOSUS)
ΕΝΑΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΓΕΥΣΤΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Τα μανιτάρια
Lactarius deliciosus, που εικονίζονται στην παραπάνω φωτογραφία,
συνελέγησαν σε δασικές εκτάσεις
του Δήμου Λαυρεωτικής.
Ο Λακτάριος ο νόστιμος (λατ.
Lactarius deliciosus, γαλ. Lactaire
delicieux) είναι εδώδιμο μανιτάρι
(μύκητας), το οποίο, όπως υποδηλώνει και ο επιθετικός προσδιορισμός
του (deliciosus: αβρός, τρυφερός,
ηδυπαθής, νόστιμος – όλα αναφέρονται στη γεύση του), είναι εύγεστο – νόστιμο και εκτιμάται ιδιαιτέρως από τους μανιταροφάγους.
Λόγω της σπανιότητάς του (δεν
φύεται σε μεγάλους αριθμούς) και
της γευστικότητάς του, πωλείται
ακριβά από τους μανιταροσυλλέκτες.
Ο Lactarius deliciosus είναι ένα από
τα 120 περίπου είδη Λακτάριου, τα
οποία απαντώνται κυρίως στις εύκρατες περιοχές. Απαντάται στην
Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική,
αλλά έχει εισαχθεί τυχαία και σε
άλλες περιοχές του κόσμου, όπου
υπάρχουν δάση και φυτείες κωνοφόρων δένδρων.
Περί της ονομασίας του: Στο εξωτερικό είναι γνωστό και με τις κοινές
ονομασίες Saffron milk cap (πορτοκαλόχρωμο γαλακτώδες καπέλο,
όπου το γαλακτώδες παραπέμπει
στον παχύρευστο χυμό, τον οποίο
έχει στο εσωτερικό του) και Red pine
mushroom (κόκκινος πευκίτης, καθότι αναπτύσσεται κάτω από πεύκα), ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστό
και με τις κοινές ονομασίες κουμαρίτης και πευκίτης. Το ιστορικό της
τελικής επιστημονικής ονομασίας
του έχει ως ακολούθως:
Το είδος ήταν γνωστό στο Σουηδό
επιστήμονα (βοτανολόγος, ζωολόγος
και ιατρός) Carl Linnaeus, ο οποίος
το είχε επισήμως περιγράψει στο
δεύτερο τόμο του έργου του «Είδη
των Φυτών» (Species Plantarum) το
1753. Σ’αυτό το έργο το ονομάζει,
ως deliciosus Agaricus. To επίθετο deliciosus προέρχεται από την
ομώνυμη λατινική λέξη, η οποία
σημαίνει «νόστιμος». Λέγεται, ότι
ο Σουηδός επιστήμονας έδωσε το
συγκεκριμένο επίθετο σ’αυτό το είδος μανιταριού, αφού το μύρισε και
υπέθεσε, ότι η γεύση του ήταν τόσο
καλή όσο ένα Mediterranean milk
cap (είδος μεσογειακού μανιταριού
με γαλακτώδες καπέλο), το οποίο
έχαιρε ιδιαίτερης εκτιμήσεως για
τη γεύση του. Το 1801 ο Ολλανδός
μυκητολόγος Christiaan Hendrik
Persoon προσέθεσε το επίθετο
lactifluus, πριν ο Άγγλος μυκητολόγος Samuel Frederick Gray το
τοποθετήσει το 1821 στο σημερινό
του γένος Lactarius στο έργο του
«Η φυσική ταξινόμηση των φυτών της Βρετανίας» («The Natural
Arrangement of British Plants»).
Περιοχές αναπτύξεως και περίοδος καρποφορίας: Ο Lactarius
deliciosus αναπτύσσεται κάτω από

το όξινο έδαφος των κωνοφόρων δασών και διαμορφώνει την αναγκαία
συμβιωτική σχέση του μύκητα με
το δέντρο «οικοδεσπότη». Γι’ αυτόν
το λόγο, τυχόν καταστροφή του κωνοφόρου δάσους, συνεπάγεται και
καταστροφή του χώρου παραγωγής
και ανάπτυξης του συγκεκριμένου
μανιταριού. Σε κατεστραμμένο δάσος (καμμένο ή υλοτομημένο) δεν
αναπτύσσονται πλέον τα συγκεκριμένα μανιτάρια (βλ. παρακάτω).
Αναλόγως της περιοχής και του
κλίματός της, καρποφορεί, κυρίως,
από το Μάϊο έως το Δεκέμβριο,
κατά ομάδες – αποικίες, ανάμεσα
σε βελόνες, κάτω από πεύκα και,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κάτω
από κέδρα (Juniperus communis).
Στην Ελλάδα αναπτύσσεται σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η
Λέσβος και τα Γρεβενά (ο «παράδεισος» των μανιταριών). Το ευτυχές γεγονός είναι, ότι αναπτύσσεται και στις δασικές περιοχές (πευκοδάση) του Δήμου Σαρωνικού και
του Δήμου Λαυρεωτικής, με κίνδυνο όμως εξαφανίσεώς του από
την περιοχή, λόγω της διαρκούς
και εκτεταμένης καταστροφής των
δασικών εκτάσεων της περιοχής
(εμπρησμοί, παράνομη υλοτόμηση
και καταπάτηση, κλπ). Στην περιοχή μας καρποφορεί συνήθως από
το μήνα Δεκέμβριο μέχρι τις αρχές
Ιανουαρίου.
Σχέση των Lactarius και εν γένει
των μανιταριών με τα δάση των
κωνοφόρων (πεύκων, κλπ): Ο
όρος μυκόρριζες χρησιμοποιείται
διεθνώς (mykorrizae) για να υποδηλώσει τη συμβίωση μυκήτων με
ρίζες ανώτερων φυτών. Στη φύση
συναντώνται πολλές και πολύπλοκες συμβιώσεις. Η μυκορριζική συμβίωση των δασικών δένδρων αποδείχθηκε σημαντική για την οικονομία του ανθρώπου. Όλα σχεδόν
τα δασικά δένδρα του βόρειου και
του νότιου ημισφαίριου, όπως τα
είδη των γενών Pinus, Picea, Abies,
Fagus, Quercus, Castanea και πολλά άλλα συμβιώνουν με μύκητες
στις ρίζες τους. Οι μύκητες, οι οποίοι μετέχουν σ’αυτές τις συμβιώσεις,
ανήκουν, κυρίως, στους Βασιδιομύκητες, στους οποίους ανήκουν και
τα μανιτάρια Lactarius, στις οικογένειες AGARICACEAE και BOLETACEAE
και στους γαστερομύκητες.
Όπως προαναφέρθηκε, το γένος των
μανιταριών Lactarius δημιουργεί μία
συμβιωτική σχέση με τα κωνοφόρα
δένδρα (π.χ. πεύκα), κάτω από τα
οποία αναπτύσσεται, και ειδικότερα
με τις ρίζες αυτών των δένδρων. Στη
συμβιωτική σχέση πιστεύεται, ότι ο
μύκητας βοηθά τις ρίζες των φυτών
– δένδρων να απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους και ότι ο
ίδιος παίρνει για τη θρέψη του υδα-

τάνθρακες, τους οποίους παράγει
το φυτό – δένδρο με τη φωτοσύνθεση. Οι μυκόρριζες αυτού του τύπου
ονομάζονται «εκτροφικές», διότι οι
υφές του μύκητα περιορίζουν την
ανάπτυξή τους εξωτερικά, γύρω
από τα λεπτά ριζίδια, και εισχωρούν
μόνο στους μεσοκυττάριους χώρους
του παρεγχύματος της ρίζας, όπου
σχηματίζουν ένα πλέγμα υφών,
γνωστό ως harting net.
Οι μυκορριζικές συμβιώσεις των
δένδρων, και κυρίως των κωνοφόρων, αποτέλεσαν αντικείμενο
εντατικής έρευνας επί ένα περίπου
αιώνα. Από αυτές τις μελέτες προέκυψαν πολλά συγγράμματα και
εργασίες, διότι το θέμα αυτό, εκτός
από τη θεωρητική, παρουσιάζει και
μεγάλη πρακτική σημασία. Έχει
αποδειχθεί, ότι η επιτυχία των αναδασώσεων εξαρτάται από την παρουσία του κατάλληλου συμβιωτικού μύκητα. Κυρίως σε περιοχές,
όπου τα δάση έχουν καταστραφεί
πριν από πολλά χρόνια, όπως συνέβη και στον ελληνικό χώρο, οι μύκητες στο έδαφος δεν επιζούν και
οι αναδασώσεις αποτυγχάνουν, διότι δεν σχηματίζονται μυκόρριζες.
Γι’αυτόν το λόγο, σε μερικές χώρες,
όπως η Σουηδία, οι Η.Π.Α., η Ρωσία,
κ.α., εφαρμόζεται συστηματικά η
πρακτική του εμβολιασμού των ριζών των δενδρυλλίων στα φυτώρια
με τον κατάλληλο μύκητα, πριν αυτά
μεταφυτευθούν στις υπό αναδάσωση περιοχές.
Γνωρίζοντας, λοιπόν, την παραπάνω
σημαντική λειτουργία των Lactarius
(μύκητες), καθώς και άλλων μανιταριών, έχετε πλέον τη δυνατότητα
να αντιληφθείτε τις λεπτές ισορροπίες, οι οποίες διαμορφώνονται και
υπάρχουν στη φύση, καθώς επίσης
τη σημασία των πευκοδασών για τα
μανιτάρια, αλλά και των μανιταριών
για τα πευκοδάση. Δυστυχώς, αυτήν
την ισορροπία εμείς οι άνθρωποι
την έχουμε διαταράξει. Ειδικώς δε
στα πευκοδάση των Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής οι διαρκείς εμπρησμοί των πευκοδασών, η
συστηματική καταπάτηση μεγάλων
εκτάσεών τους και η παράνομη υλοτόμηση, οδηγούν, με μαθηματική
ακρίβεια στην εξαφάνιση από την
περιοχή μας του είδους Lactarius
deliciosus, καθώς και άλλων μανιταριών, με συνέπεια να δυσχεραίνεται και η όποια μελλοντική

αναδάσωση των κατεστραμμένων
δασικών εκτάσεων.
Βασικά στοιχεία αναγνωρίσεώς
τους: Οι πορτοκαλί ζώνες αποχρώσεων, τα λακκάκια στο πόδι (μίσχο),
το καροτί – πορτοκαλί γάλα και ο βιότοπός του.
Οι Lactarius deliciosus είναι προτιμότερο να συλλέγονται νωρίς,
δηλαδή πριν φθάσουν στο μέγιστο
βαθμό ωριμάνσεώς τους, διότι
τότε αρχίζουν να πρασινίζουν, να
μαλακώνουν και στη συνέχεια να
σκουληκιάζουν.
Συνταγές:
1) Οι Lactarius deliciosus είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην Ισπανία και
χρησιμοποιούνται ευρέως
στην
ισπανική κουζίνα. Σύμφωνα με μία
ισπανική συνταγή, το συγκεκριμένο
είδος μανιταριών πρέπει να πλένεται και να τηγανίζεται ολόκληρο
το καπέλο τους σε ελαιόλαδο με
μία μικρή ποσότητα σκόρδου. Στη
συνέχεια σερβίρονται με «ωμό»
ελαιόλαδο και μαϊντανό. Σύμφωνα
με αυτή τη συνταγή, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται βούτυρο στο μαγείρεμα των μανιταριών.
2. Στην Κύπρο συνηθίζουν να τα
ψήνουν στα κάρβουνα και να τα μαρινάρουν με λαδολέμονο ή να τα τηγανίζουν με κρεμμύδια, σβήνοντάς
τα με κόκκινο κρασί.
3. Προσωπικά θεωρώ, ότι από τους
πλέον υγιεινούς τρόπους μαγειρέματος των μανιταριών είναι στον
φούρνο, όπου τα μανιτάρια κόβονται σε μεγάλα κομμάτια, τοποθετούνται σε ταψί και μαρινάρονται
με ελαιόλαδο, λεμόνι και ρίγανη.
Γίνονται πεντανόστιμα και η μυρωδιά τους σε κατακτά. Σε κάθε
περίπτωση, πρόκειται για έναν από
τους πλέον υγιεινούς τρόπους μαγειρέματος μανιταριών, τον οποίο
προτιμώ και ακολουθώ.
4. Μία άλλη καλή και υγιεινή
συνταγή είναι το σοτάρισμα των
τεμαχισμένων μανιταριών με ελαιόλαδο σε μία κατσαρόλα, στην οποία
τα μανιτάρια «βγάζουν» τους πολλούς και νόστιμους χυμούς τους.
Στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι,
πιπέρι και άσπρο κρασί. Υπολογίζουμε το βράσιμο αναλόγως της ποσότητας των μανιταριών, τα οποία
έχουν τοποθετηθεί στην κατσαρόλα. Κατόπιν, είτε καταναλώνουμε τα
βρασμένα μανιτάρια με το νόστιμο
ζουμί τους, όπως τα βγάζουμε από
την κατσαρόλα, είτε τα χρησιμοποιούμε σε ομελέτα.
Σημείωση: πρόκειται για απόσπασμα μεγαλύτερου άρθρου που
δημοσιεύτηκε στις 16 Ιανουαρίου
2013 στη σελίδα Ενότητα Σαρωνικού (enotitasaronikou.wordpress.
com)
πηγή: enotitasaronikou.wordpress.com
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Το επικερδές «επάγγελμα»
του «αριστεροευαισθητούλη»!
Του Λουκά Γεωργιάδη

    Η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες
των πολιτικών για την περίοδο 20152017 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί πολύτιμη πηγή συμπερασμάτων
και ανάλυσης συμπεριφορών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Η “Πρώτη Φορά Αριστερά” και οι αντιμνημονιακές...
φανφάρες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απυτυπώνονται με τον
πλέον εντυπωσιακό τρόπο στα “πόθεν έσχες” της
περιόδου 2015-2017, όταν ασκούσαν την εξουσία.
Και έχει ιδιαίτερη αξία να αναφερθούμε σε αυτούς
που κυβέρνησαν επί 4,5 χρόνια γιατί την ίδια ώρα
που προκαλούσαν ζημία δισεκατομμυρών ευρών
και υπερφορολογούσαν τους Έλληνες πολίτες, αυτοί αβγάτιζαν τα ακίνητα και τις καταθέσεις τους.
Ήταν η στιγμή, όπου ο τυχοδιωκτισμός και ο λαϊκισμός της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης που γνώρισε μεταπολιτευτικά ο τόπος, πήγε... ταμείο.
Όλοι αυτοί που δήλωναν “αριστεροί”, “υπηρέτες
του λαού”, “αντιμνημονιακοί” κλπ., είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της κριτικής μας με βάση την περιουσιακή τους
κατάσταση.
Γιατί κατά τη γνώμη μας αριστεροί με ακίνητα
που παραπέμπουν σε εταιρείες real estate και καταθέσεις που θα ζήλευαν και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, δεν νοούνται. Πολύ απλά, γιατί ένα
τέτοιο concept είναι υποκριτικό και αγγίζει τα όρια
της απάτης.
Κατ΄ αρχάς, για να μην... παρεξηγηθούμε, θεωρούμε ότι δεν είναι... κακό να έχεις ακίνητα, καταθέσεις,
αμοιβαία κεφάλαια ή να ασκείς επιχειρηματική
δραστηριότητα. Το αντίθετο.
Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι και θέλουμε να λειτουργούν όπως όλοι με νόμιμο και ηθικό τρόπο αλλά και
χωρίς να “πουλάνε”... παραμύθι στους πολίτες, δείχνοντας δρόμους που οδηγούν σε αδιέξοδα. Για τον
κάθε πολίτη αυτής της χώρας όμως, έχει ιδιαίτερη
αξία να μάθει και να βγάλει συμπεράσματα για... το
ποιόν όσων δηλώνουν “αριστεροί”, “αντιστασιακοί”
και “ευαισθητούληδες”.
Πρέπει να “σκανάρει” την πολιτική του διαδρομή και κυρίως αν αυτά που λέει έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτά που κατέχει ως περιουσιακά
στοιχεία. Μας απασχολεί και το νόμιμο και το ηθικό
και το... αριστερό!
Από την καταγραφή των στοιχείων “πόθεν έσχες”
προκύπτει ότι η κατηγορίια των “αριστεροευαισθητούληδων” και των “ψεκασμένων” λαϊκοδεξιών συνιστά μια ιδιαίτερη “επαγγελματική” κατηγορία. Τους
κρίνουμε αυστηρά τόσο για αυτά που “πουλούσαν”
στον ελληνικό λαό όσο και για το γεγονός ότι σιτίζονταν και σιτίζονται από τους φόρους των πολιτών.
Οι περισσότεροι βολεύτηκαν κάποτε στο Δημόσιο
ή προέρχονται από συγκεκριμένες συντεχνίες και
μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, τα ακίνητα που κατέχουν μπορούν να ζαλίσουν τον... δορυφόρο του
Κτηματολογίου! Επιπλέον, αν αθροίσουμε τις καταθέσεις όλων αυτών των... υπηρετών του λαού, κάλλιστα θα μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα
ότι αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν το μετοχικό
κεφάλαιο ενός fund παγκοσμίου εμβέλειας!
Αριστεροί και αντιμνημονιακοί αριστεροδεξιοί με βίλες, οικόπεδα, καταθέσεις, αμοιβαία κεφάλαια αλλά
και πολλά δάνεια και χρέη είναι όλοι αυτοί οι οποίοι
έως το 2014... έσκουζαν για τα μνημόνια. Είναι αυτοί που έπιασαν κορόιδα πάρα πολλούς Έλληνες,
από τους οποίους υφάρπαξαν την ψήφο και τη
μετέτρεψαν σε “αρχικό κεφάλαιο κίνησης” όταν εξελέγησαν στη Βουλή.
Τότε που έμαθαν να πληκτρολογούν τους κω-

δικούς αριθμούς pin στα ΑΤΜ των τραπεζών για να
δουν αν μπήκαν τα λεφτά της βουλευτικής ή υπουργικής αποζημίωσης. Είναι αυτοί που έκαναν... ζωάρα, λέγοντας ψέματα, επιδεικνύοντας απύθμενο
θράσος και υποκρισία.
Ανάμεσά τους και ανεκδιήγητοι όσο και καταστροφικοί τύποι με καταθέσεις στην Ελβετία και ευρώ ή
δολάρια με... ουρά σε ξένες και ημεδαπές τράπεζες.
Οι τύποι αυτοί “κατσικώθηκαν” στις καρέκλες επί
4,5 χρόνια και δεν δίστασαν μάλιστα εκτός από την
κεφαλαιοποίηση του λαϊκισμού και του τυχοδιωκτισμού τους, να στείλουν τη χώρα στα βράχια. Από την
άλλη, είναι ευτύχημα που έχουν τέτοιες περιουσίες
και κατάλαβαν τι θα σήμαινε να πάμε στη δραχμή...
Τα πόθεν έσχες των πολιτικών αποτελούν σε κάθε
περίπτωση ένα χρήσιμο εργαλείο για να σχηματίσουμε εικόνα σχετικά με το τι έχουν κάνει στη ζωή
τους. Όσοι δηλώνουν άνθρωποι της αγοράς και φιλελεύθεροι μας ενδιαφέρει εάν η κατοχή περιουσιακών στοιχείων έγινε με σύννομο τρόπο.
Για όσους εκμεταλλεύτηκαν την ψήφο του ελληνικού λαού, δηλώνοντας “αριστεροευαισθητούληδες”
μας ενδιαφέρει το πόσα περιουσιακά στοιχεία κατέχουν από την άσκηση του... επαγγέλματός τους.
Μετά από τα 4,5 χρόνια των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαθαίνουμε πλέον από το “πόθεν έσχες” τους πόσο επικερδές
είναι το επάγγελμα του “αριστερού” και του πολιτικού τυχοδιώκτη. Μαθαίνουμε επίσης και γιατί αρκετοί υπερχρεωμένοι “αντιμνημονιακοί” έδιναν μάχες
οπισθοφυλακής για να υπερασπιστούν ό,τι πιο παρασιτικό κυβέρνησε τη χώρα από τον Ιανουάριο του
2015 και μετά.
Οι άνθρωποι βρίσκονταν προ του φάσματος της
απώλειας περιουσίας. Δεν είναι κορόιδα, τυχοδιώκτες είναι! Και φανταστείτε ότι περιμένουμε τα
περιουσιακά στοιχεία του 2018 αλλά και του μισού
2019, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια όπου θα δούμε ενδεχομένως και διάφορα... περίεργα γι’ αυτούς
που κυβέρνησαν από τον Ιανουάριο του 2015 έως
τον φετινό Ιούλιο.
Από το “πόθεν έσχες” του 2017... θαυμάζουμε υποστηρικτές του Μαδούρο που δηλώνουν “αγωνιστές” από τις βιλάρες των βορείων προαστίων.
Επίσης, δεν γίνεται να μην... θαυμάζεις “αγωνιστές”
κατά του καπιταλισμού και των “golden boys” που
κατέχουν χαρτοφυλάκια εκατομμυρίων ευρώ σε
τράπεζες και funds.
Επιπλέον, είναι αδιανόητο να μην...θαυμάσεις
“αντιμνημονιακούς “αγωνιστές” με χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δήλωναν έτοιμοι να
συγκρουστούν με “την Ευρώπη της Μέρκελ”. Μέσα
σε όλους αυτούς... θαυμάζουμε περιπτώσεις πρώην
υπουργών και βουλευτών που δανείζονται από τη....
μαμά τους! Γιατί, μια δεμένη οικογένεια στις δύσκολες στιγμές φαίνεται...
Το μόνο που.... δεν θαυμάζουμε σε όλους αυτούς
τους τύπους που “έκλεψαν” την ψήφο του ελληνικού λαού και τον ζημίωσαν, είναι το ψέμα, το θράσος, ο τυχοδιωκτισμός, η ξετσιπωσιά και η πολιτική
αλητεία.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτέλεσαν το “επενδυτικό εργαλείο”, το οποίο αξιοποίησαν και αξιοποιούν στο έπακρο. Τα πόθεν έσχες των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το εκλογικό
σώμα, ώστε να μάθει να “μαυρίζει” όταν έρχεται η
ώρα της κάλπης.
Το ίδιο θα πούμε γενικά για τους πολιτικούς. Πιθανόν για κάποιους να αποτελούν και... πειρασμό,
ώστε να συνεχίσουν να “επενδύουν” στην άγνοια
ή την ανοησία για να βγάλουν αντίστοιχα κέρδη. Και
αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, εάν ο ελληνικός
λαός δεν βάλει μυαλό.
Γιατί τελικώς, στην πράξη αποδεικνύεται ότι όπου
δεν υπάρχει... νιονιό, τότε, είναι πολύ εύκολο να ευδοκιμήσει το εξαιρετικά επικερδές “επάγγελμα” του
“αριστεροευαισθητούλη”...

Φωτιές ανά την Ελλάδα
Κάηκε η Ελλάδα εδώ και ενάμιση μήνα..
και συνεχίζει να καίγεται.
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο μαθαίνουμε
τα νέα, από ελάχιστες ιστοσελίδες μη κυβερνητικές, που ευτυχώς επιμένουν να
υπάρχουν.
Φωτιές σε Εύβοια, Υμηττό, Παιανία,
Λέρο, Ασπρόπυργο, Κέρκυρα, Μεγαλόπολη, Βοιωτία, Πρέβεζα, Αργολίδα, Αχαΐα,
Σαλαμίνα, Κοζάνη, Ρέθυμνο, Ιωάννινα,
Αρκαδία, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Διόνυσο… και αλλού που δεν μάθαμε, αφού
αποσιωπάται απ΄ όλα τα κανάλια κάθε
γεγονός που φανερώνει κυβερνητική ανικανότητα.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν κινδυνολόγησαν, όπως άλλοτε, δεν θεώρησαν σημαντικό το γεγονός, δεν έσπειραν τον
τρόμο και τον πανικό… Όλα ήρεμα, χωρίς
μαρτυρίες κατοίκων να φωνάζουν «καιγόμαστε», «πού είναι το κράτος;» όπως
άλλοτε. Όλα σιγανά ειπωμένα, μην ξυπνήσει ο λαός που κοιμάται, ταϊσμένος
κουτόχορτο.          
Μέχρι και ελικόπτερα διέθεσε καναλάρχης για το σβήσιμο κάποιας φωτιάς. Ενώ
στην πυρκαγιά στο Μάτι δεν έδειξε την
ίδια ευαισθησία. Βλέπετε δεν κυβερνούσε τότε ο εκλεκτός του, αυτός που του
έταξε διευκολύνσεις κάθε είδους, αν
εκλεγόταν. Τώρα που εξελέγη, όφειλε
να του συμπαρασταθεί. Α! όλα κι όλα,
υποσχέσεις μεταξύ «κυρίων» είναι αυτές.
Αξύριστοι (ξέχασε η σύζυγος να φορτίσει
την ξυριστική τους μηχανή;;) κι ατημέλητοι, έτρεξαν σε κάποιες εστίες φωτιάς οι
νεοεκλεγέντες, υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες, μαζί με τον αρχηγό τους,
να φανεί πως ήρθαν, όπως ήταν. Πετάχτηκαν μια στιγμή να επιθεωρήσουν την κατάσταση, απεφάνθησαν πως όλα βαίνουν
καλώς, οι «δυνάμεις πυρόσβεσης κάνουν
σωστά τη δουλειά τους, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί άψογα», λες και τίποτα δεν λειτουργούσε μέχρι σήμερα, όλα
οργανώθηκαν εδώ και ένα μήνα, μόλις
ήρθαν στην εξουσία… και αφού έκαναν το
χρέος τους, επανήλθαν στις διακοπές και
την ανάπαυση, με μαγιό, με σορτσάκια,
«με ανθρώπινο προφίλ», όπως τους συμβουλεύει ο Αμερικάνος ίματζ μέικέρ τους
που πληρώνει ο λαός.
Γκλαμουράτος
νεοεκλεγής
Περιφερειάρχης, αφού έκανε τη γύρα
του στη φωτιά της Βοιωτίας, επανερχόμενος στην «κανονικότητα» και τις
διακοπές του, ανέβασε σε facebook κλπ
φωτογραφίες με σαμπάνιες σε πολυτελή
ξενοδοχεία και την γκλαμουράτη σύζυγό
του με τη γνωστή βλαχομπαρόκ ημίγυμνη
περιβολή της. Αηδία και αποστροφή!
Αναρωτιέμαι… αυτός ο λαός που ξεχνά,
που δεν μαθαίνει απ’ τα σφάλματά του,
που δεν δίνει μια κλωτσιά σε άχρηστους
πολιτικούς, αντίθετα συντηρεί κηφήνες
και ανεπαρκείς, που συντηρεί την οικογενειοκρατία, την απληστία και την υποκρισία, που παρακολουθεί τηλεοπτικά
κανάλια της ολιγαρχίας και υποκύπτει
στην πλύση εγκεφάλου που του κάνουν..
πότε θα συνέλθει;;
   Αναστασία Ατταλειάδου
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Δύο μήνες κομματικού
πολιτισμού
Του Πάνου Σκουρολιάκου *

Αναπνέουμε στη χώρα μας, δύο μήνες τώρα, άφθονο νεοδημοκρατικό πολιτιστικό
οξυγόνο! Πιστή στις παραδόσεις (της), η Νέα Δημοκρατία ξετύλιξε την αναμενόμενη πολιτική της.
Θα εκθέσουμε λοιπόν, εννιά μόνο από τα πολλά
κατορθώματά της σε αυτούς τους δύο μόνο μήνες, από την 7η Ιουνίου του 2019.
1. Παλιά μου τέχνη κόσκινο ή «Προληπτική λογοκρισία»
Αντί για καλημέρα στο προσωπικό του υπουργείου, η νέα πολιτική ηγεσία (κ. Λ. Μενδώνη)
απέστειλε μέσω του γ.γ. κ. Διδασκάλου έγγραφο
για τις «ανακοινώσεις - δημόσιες αναρτήσεις
για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων του
ΥΠΠΟΑ», όπου ζητούσε οποιαδήποτε παρουσίαση πληροφοριακού υλικού στα ΜΜΕ να έχει την
άδεια του γραφείου Τύπου. Ο Σύλλογος Ελλήνων
Αρχαιολόγων κάνει λόγο για «προληπτική λογοκρισία» και «ανοίκειες και μη σύννομες πρακτικές
‘ελέγχου’ του επιστημονικού λόγου».
Να σημειώσουμε πως το ίδιο είχε προσπαθήσει
να επιβάλει η κ. υπουργός, όταν ήταν γενική
γραμματεύς του υπουργείου. Τότε το είχε πάρει
πίσω μετά τις αντιδράσεις του επιστημονικού κόσμου και τη διαμαρτυρία δημοκρατικών πολιτών.
2. «Τα δικά μας παιδιά»
Άλλη μια αγαπημένη εμμονή της Νέας Δημοκρατίας. Η υπουργός Πολιτισμού αποφάσισε την
αντικατάσταση του αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου Ακροπόλεως και κλιτύων με άλλη
υπάλληλο, διακεκριμένο μέλος της συνδικαλιστικής παράταξης της Ν.Δ. όλως τυχαίως!
3. « Έτσι μου αρέσει»
Η προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρινόμενη σε ένα παλαιό αίτημα του πνευματικού
κόσμου, προκήρυξε διαφανείς, ανοιχτούς διαγωνισμούς για τους καλλιτεχνικούς διευθυντές μιας
σειράς εποπτευομένων φορέων. (Εθνικό Θέατρο
κ.ά.). Από τις πρώτες δημοκρατικές φροντίδες
της κυρίας υπουργού ήταν η ανάκληση αυτών
των προκηρύξεων και η τοποθέτηση προσώπων
της προσωπικής της επιλογής.
4. «Ο έχων το πεπόνι και το μαχαίρι»
Η συγκρότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με συγκεκριμένα πρόσωπα προκάλεσε
την αντίδραση του συλλόγου υπαλλήλων του
υπουργείου, που κατήγγειλε ότι η νέα σύνθεση
του ΚΑΣ δεν είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα
στον Ν. 3028/2002. Έκαναν λόγο για «γνωμοδοτι-

κά επιστημονικά συμβούλια ελεγχόμενα από την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού ενόψει της συνεδρίασης για το Ελληνικό».
5. «Ο ενοχλητικός αρχαιολόγος»
Για πρώτη φορά από τη σύστασή του το 1977, στο
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων δεν μετέχει αρχαιολόγος!
6. «Ειδικότης μας: Το κουκούλωμα»
Αφού η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την εξυγίανση του «αμαρτωλού» Ταμείου Αλληλοβοηθείας
Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, στέλνοντας τα πάντα στον εισαγγελέα, η κ. υπουργός
αποφάσισε να το κλείσει δυσκολεύοντας την
αποκατάσταση νομιμότητας και αλήθειας. Να
θυμίσουμε πως οι λιγοστοί εμπλεκόμενοι υπάλληλοι στο εν λόγω ταμείο, διαχειρίζονταν μεγάλα
χρηματικά ποσά που συνέρρεαν από το ΤΑΠΑ,
χωρίς καταστατικό, χωρίς εκλογές, χωρίς νόμιμο
Δ.Σ. Η «Εφημερίδα των Συντακτών» έφερε στο
φως αποδείξεις πληρωμής από το εν λόγω ταμείο
ποσών που αφορούσαν το γραφείο της σημερινής
υπουργού, όταν ήταν γενική γραμματέας...
7. «Ο βασιλιάς της γκάφας»
Γνωστή είναι η επικοινωνιακή πιρουέτα του κ.
Μητσοτάκη για συνεννόησή του με τον Μπόρις
Τζόνσον για τον δανεισμό των μαρμάρων του
Παρθενώνα με την ευκαιρία του εορτασμού των
διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του
1821. Δεν του το είπαν; Δεν γνώριζε; Του το είπαν
και το λησμόνησε; Ένας τέτοιος δανεισμός συνεπάγεται την αναγνώριση από τη χώρα μας της
κυριότητας των γλυπτών στους Βρετανούς. Εκτός
εάν...
8. «Η Ντίσνεϊλαντ της Πατησίων»
Ενοποίηση Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών,
Πολυτεχνείου και απέναντι “Ακροπόλ”, με κατασκευή υπογείων εκθετηρίων που θα ενώνουν
Μουσείο και “Ακροπόλ” φαντασιώθηκαν και το
ανακοίνωσαν έμπλεοι χαράς για τη φοβερή ιδέα
που συνέλαβαν. Όμως τίποτε από αυτά δεν μπορεί να γίνει για λόγους συνταγματικούς, νομικούς
και... γεωλογικούς.
9. «Η πεισματάρα»
Προσπάθησε η σημερινή υπουργός, όταν ήταν
γενική γραμματέας, να μεταφέρει τις αρχαιότητες
που αποκαλύφθηκαν με την κατασκευή του μετρό
Θεσσαλονίκης σε άλλο χώρο. Βεβαίως θα έπρεπε
να τεμαχιστούν, να μεταφερθούν και να επανατοποθετηθούν. Ευτυχώς, δεν πρόλαβαν! Γιατί αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε πως υπάρχει τρόπος
να έχουμε και ακέραιες τις αρχαιότητες και το
μετρό στην ώρα του.
Τώρα λοιπόν που επέστρεψαν θέλουν να βάλουν

σε εφαρμογή το παλιό τους σχέδιο καθυστερώντας και την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Τι κι
αν τους λένε πως δεν αντέχει σε τεμαχισμό και
επανασύσταση η «Μέση Οδός». Τι κι αν τους λένε
πως ο Μαρμαρόστρωτος Δρόμος του 4ου αιώνα,
που αποσπάσθηκε, όταν έγινε προσπάθεια να
επανατοποθετηθεί δεν χώραγε! Αυτοί το δικό
τους!
Είναι κι άλλα πολλά, ων ουκ έστι αριθμός. Εμείς
όμως είμαστε εδώ, παρακολουθούμε και αγωνιζόμαστε για τον θρίαμβο της απλής λογικής, της
νομιμότητας και της προστασίας του ανεπανάληπτου πολιτισμού μας.
* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής

...Ουφ, ζέστη έχει… νοιώθω δυσφορία…
τα ταξίδια με το αεροπλάνο τα λατρεύω
αλλά μια πτήση πάνω από τρεις ώρες
πάντα με κουράζει… δεν πειράζει, είμαι
με το κοριτσάκι μου, σε λίγο προσγειωνόμαστε στο Λονδίνο. Μεγάλο αεροδρόμιο, μεγάλο, αλλά με ένα ταξί θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω… Θεέ μου, πόσο
ανάγκη έχω να γυρίσω το χρόνο πίσω…
…Ήρθαμε… Ο σταθμός σύγχρονος, το τρένο
«παλιό» εσωτερικά… διακριτικά ξύλα κερασιάς, υφασμάτινοι καναπέδες σε απόχρωση του μπλε-ηρεμεί τους επιβάτες το μπλε
χρώμα- μπρονζέ φωτιστικά, όνειρο…
Ουφ, ζέστη έχει… νοιώθω δυσφορία… μα
είμαι με την αγάπη μου…Κοίτα! Ξεκινάμε….
Περνάμε στη Γαλλία, άλλη εποχή… Θα μπορούσε να καθόταν δίπλα μας ο Σεφέρης ή ο
Καζαντζάκης…. Μιλάμε για τον Φρόυντ και
τον Προύστ, τον Λουί Μπουνουέλ, μιλάμε….
μιλάμε… και οι σκιές από τα ρετρό παράθυρα χαϊδεύουν το πρόσωπό της… Μα, τι είναι
όμορφο σε αυτή τη ζωή, αν όχι αυτό το πρόσωπο, αυτό το κοριτσάκι που αγάπησες…
…Ουφ, ζέστη έχει… νοιώθω δυσφορία… Σήμερα θα περάσουμε τις Άλπεις… Πάμε για
Βερόνα… Κουράστηκες, κοριτσάκι μου….
είπαμε πολλά, σε κούρασα. Σου είχα πει,
είμαι φλύαρος. Δεν πιστεύω την ευτυχία
μου. Σου μιλώ σα να μη σου ξαναμιλήσω ποτέ, σα να σε χάσω σε μια στιγμή…
Αγάπη μου… Όνειρό μου… Φτάνουμε….
… Ουφ, ζέστη έχει… νοιώθω δυσφορία…
Άνοιξε τα μάτια, αγάπη μου…. Φτάσαμε…
να σε σφίξω στην αγκαλιά μου… Μακάρι
όλα τα ταξίδια της ζωής που μου απομένουν να τα κάνω μαζί σου…..
…Ουφ, ζέστη έχει…. νοιώθω δυσφορία…
Ανοίγω τα μάτια…. διψάω… η τηλεόραση
μουρμουρίζει… ο κλιματισμός έσβησε… το
όνειρο χάθηκε… το όνειρο… γιατί αυτό που
ονειρεύτηκα ήταν πέρα για πέρα αληθινό.
του Νικ. Γιαννούλη
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Το Θέμα της Ασφάλειας.

Δεν έχουν περάσει
αμέτρητα χρόνια από
τότε που οι άνθρωποι άφηναν τις πόρτες ξεκλείδωτες τα βράδια ή έφευγαν από τα σπίτια τους το
πρωί χωρίς να κλειδαμπαρώνουν.
Όπως φαίνεται, όμως, αυτές οι μέρες έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα πάμπολλα
σπίτια της ευρύτερης περιοχής του Σαρωνικού έχουν υποστεί
κλοπές και σε ορισμένες περιπτώσεις και ληστείες.
Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η αντίδραση και συσπείρωση των
κατοίκων, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν το εν
λόγω θέμα. Πολλοί συνδημότες έχουν ενωθεί,
προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη αστυνομικής φύλαξης
στην περιοχή με πολύ
καλά αποτελέσματα. Πιο
πρόσφατα έχουν οργανωθεί σε ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, όπου σε
ζωντανό χρόνο αναγνωρίζουν και ειδοποιούν για
κάθε ύποπτη κίνηση που
συμβαίνει στη γειτονιά
τους.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι αυτό του Πανοράματος της Σαρωνίδας. Παρόλο που τους
χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις, οι κάτοικοι είναι «κοντά» δια της
ηλεκτρονικής οδού, έχοντας ταυτοποιήσει εγκληματικές πράξεις
και έχοντας συμβάλει στη σύλληψη των ενόχων. Μάλιστα, σε
αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία αρωγός είναι και η αστυνομία
συνδράμωντας ενεργά αλλά παρέχοντας και κατεύθυνση. Δεν
δρουν μόνο κατασταλτικά, αλλά φροντίζουν και για την πρόληψη
ειδοποιώντας τους επιτήδειους διαρρήκτες μέσω πινακίδων. Και
άλλες περιοχές, επίσης, έχουν οργανωθεί με παρόμοιο τρόπο.
Του Βασίλη Εσκιόγλου

Πρόκειται για μια αξιέπαινη ιδέα της οποίας η υλοποίηση θα
συμβάλει στη δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος στην
ευρύτερη περιοχή.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Ο Περικλής ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Κυβερνήτες της Αρχαίας Ελλάδος, γιος του Ξανθίππου και της Αγαριστής και εγγονός του Κλεισθένη
(Πατέρα της Δημοκρατίας). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 494 ή το 499 π.Χ. και
πέθανε στην ίδια πόλη το 429 π.Χ. από τον λοιμό κατά τον Πελοποννησιακό
πόλεμο.
Ο Περικλής εκτός από καλός πολιτικός ήταν και γενναίος στρατιωτικός. Στις
εκστρατείες του συνοδευόταν πάντοτε από τον αγαπημένο φίλο του και
συμπολεμιστή, τον τραγικό ποιητή, Σοφοκλή.
Ο Περικλής έτυχε μεγάλης μορφώσεως, λόγω της οικονομικής ευχέρειας
της οικογένειάς του. Διδάχτηκε μουσική από τον Δάμωνα, Φυσική από τον
Ζήνωνα τον Ελεάτη και Φιλοσοφία από τον Αναξαγόρα. Διακρινόταν για
την ρητορική του ικανότητα, την ευγλωττία και την γλυκύτητα του τρόπου
ομιλίας του. Γι’ αυτό οι Αθηναίοι τον ονόμασαν «Ολύμπιο». Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του σώματός του ήταν το μεγάλο κρανίο, γι’ αυτό πάντοτε φορούσε περικεφαλαία και οι κωμικοί τον έλεγαν «Σχινοκέφαλο».
Νεαρός, εισήχθη στην πολιτική με το Δημοκρατικό Κόμμα του Εφιάλτη. Το
457 π.Χ., πέθανε ο Εφιάλτης και ο Περικλής εξελέγη αρχηγός του κόμματος.
Ως αρχηγός των Δημοκρατικών, έφερε μεγάλες μεταβολές προς όφελος του
λαού και του κόμματος: Πρώτον, η εκλογή των αρχόντων στο μέλλον θα
γινόταν δια κληρώσεως και όχι δια ανατάσεως της χειρός. Δεύτερον, εκ
των αρμοδιοτήτων του Αρείου Πάγου, αφαίρεσε την δικαστική εξουσία την
οποία μετέφερε στους Δικαστές των Πεντακοσίων, οι οποίοι εκλέγονταν δια
κλήρου και ονομάζονταν «Ηλιαστές». Τρίτον, εισήχθη ο βουλευτικός μισθός.
Τέταρτον, αναπτύχθηκε το Σύστημα των Κληρουρχίων και παραχωρήθηκαν
γαίες από τις χώρες που είχαν κατακτήσει οι Αθηναίοι, όπως τη Νάξο, την
Άνδρο, την Εύβοια, την Θράκη κλπ.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πολιτικής του Περικλή ήταν η ανέγερση διάφορων δημόσιων οικοδομημάτων, όπως ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια,
το Ωδείο και άλλα, που κατέστησαν την Αθήνα καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο. Γι’ αυτό, ο 5ος αιώνας π.Χ. ονομάστηκε «Χρυσούς Αιών των
Αθηναίων».
Εκτός από την πολιτική, ο Περικλής ήταν και γενναίος πολεμιστής. Έκανε εκστρατεία στην Θρακική Χερσόνησο και προστάτευσε την ζωή των Ελλήνων
που κατοικούσαν εκεί.
Καθώς αυξανόταν η φήμη του, αυξήθηκε και το μίσος των αντιπάλων του.
Μια κατηγορία που του αποδόθηκε ήταν ότι σπατάλησε το Συμμαχικό
χρήμα, για να εξωραΐσει την Αθήνα. Δεύτερη κατηγορία ήταν ότι καταγόταν από το γένος των Αλκμαιονιδών, το οποίο συνοδευόταν πάντοτε
από το ανοσιούργημα που έκαναν εναντίον του Κύλωνος, γνωστό και ως
«Κυλώνιο Αγος».
Ο Περικλής διεζεύχθη την πρώτη του σύζυγο με την οποία απέκτησε 2
παιδιά, τον Ξάνθιππο και τον Πάραλο, τα οποία σκοτώθηκαν κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Συνέζησε με την εταίρα Ασπασία από την Μίλητο,
η οποία ήρθε σε ηλικία 20 ετών και ήταν πολύ όμορφη και πολύ μορφωμένη. Απέκτησε από εκείνη ένα παιδί, τον Περικλή. Το 430 π.Χ., μετέτρεψαν
οι Αθηναίοι τον Νόμο περί Ιθαγένειας και το παιδί αυτό έγινε Αθηναίος
πολίτης. Έφτασε δε να γίνει και στρατηγός και έλαβε μέρος στην ναυμαχία των Αργινουσών το 406 π.Χ., μεταξύ των Αθηναίων και των Σπαρτιατών.
Αρχηγός των Σπαρτιατών ήταν ο Καλλικρατίδας, ενώ των Αθηναίων, μετά
τον αποκλεισμό του Αλκιβιάδη και του Κόνωνος, την αρχηγία ανέλαβαν 10
στρατηγοί , μεταξύ των οποίων ήταν και ο μικρός Περικλής. Κατά την ναυμαχία αυτή, η οποία ονομάστηκε Μεγίστη, καταστράφηκε ο στόλος των
Σπαρτιατών, αλλά οι Αθηναίοι δεν χάρηκαν την νίκη γιατί, λόγω της
μεγάλης θαλασσοταραχής, δεν κατάφεραν να μαζέψουν τα πτώματα όλων
των νεκρών ναυτών τους. Για τον λόγο αυτό, καταδικάστηκαν όλοι σε θάνατο, συμπεριλαμβανομένου και του μικρού Περικλή.
Για τις κατηγορίες εναντίον του Περικλή τις οποίες προανέφερα, ο ίδιος
οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ενάγων ήταν ο Θουκυδίδης, αλλά ο Περικλής
με την δεινότητα του λόγου του, κατόρθωσε να αθωωθεί, ο δε Θουκυδίδης
εξοστρακίστηκε. Η Ασπασία κατηγορήθηκε για ασέβεια και οδηγήθηκε στο
δικαστήριο, αλλά και πάλι ο Περικλής με τη δεινότητα του λόγου του την
αθώωσε.
Οι σατιρικοί ποιητές αποκαλούσαν την Ασπασία «Ήρα του Ολυμπίου Περικλή», ενώ άλλοι την παραλλήλιζαν με την Δηιάνειρα του Ηρακλή.
Σημείωση: Κάποτε ο Σωκράτης είδε την Ασπασία να κρατάει στην αγκαλιά
της τον μικρό Περικλή, όταν ήταν νήπιο. Είπε τότε στους μαθητές του: «Αυτό
το μωρό που βλέπετε κυβερνάει την μισή Ελλάδα». «Μα πώς είναι δυνατόν
δάσκαλε» ρώτησαν οι μαθητές του. Τότε ο Σωκράτης είπε: « Την μισή Ελλάδα την κυβερνάει η Σπάρτη και την άλλη μισή η Αθήνα, την Αθήνα την κυβερνάει ο Περικλής, τον Περικλή τον κυβερνάει η Ασπασία και την Ασπασία
την κυβερνάει το νήπιο. Άρα, το νήπιο κυβερνάει την μισή Ελλάδα»
Ιωάννης Χαρ. Λαδάς
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Επίκαιρα Θέματα

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ και τα ΨΕΜΑΤΑ στη ΖΩΗ μας
Από τον κ. Σηφάκη Κων/νο
τ. Δ/ντή Υπουργ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Στη ζωή μας, αγαπητοί μου Αναγνώστες, τυγχάνει να έχουμε
διάφορους και μάλιστα ποικίλου χαρακτήρος συνανθρώπους μας, όπου τυγχάνουν να
είναι, άλλοι μεν τυπικοί στις συναναστροφές τους και άλλοι εξαρτημένοι από ορισμένες
αδυναμίες τους!
Οπότε, ευλόγως τίθεται το ερώτημα, η παρουσία μας στον Κόσμο ως άτομα με την πνευματική μας ικανότητα και με βάση τις παραδόσεις μας, θέτουμε τις όλες αξίες επιβίωσής
μας, πριν από τις τυχόν προσωπικές μας επιδιώξεις μας, προς ίδιον βέβαια όφελος;
Εδώ λοιπόν τίθεται το άλλο μέγα ερώτημα και πρόβλημα, το οποίο μας διακατέχει με
τις τυχόν ΑΛΗΘΕΙΕΣ και με τα διάφορα ΨΕΜΑΤΑ, τα οποία πιθανόν να διέπουν την όλη
βίωση και ΖΩΗ μας!
Θα μου πείτε, ΟΛΑ είναι πιθανά… Ναι, σας απαντώ... Αλλά ερωτάται αν έχουμε γνώμη
που αφορά το σημερινό μας θέμα, ή πρέπει να ερευνήσουμε εντελώς αμερόληπτα τις
διάφορες αξίες, ώστε να μην έχουμε τραγικές συνέπειες σε εμάς τους ίδιους, αλλά κυρίως στους μετέπειτα αγαπημένους μας γόνους, ήτοι τα παιδιά μας και εγγόνια μας;
Είναι βέβαιο και αληθοφανές, πως στο να περιφρονούμε στις καθημερινές μας ενέργειες,
κάθε Ηθικό - Δίκαιο και Αληθινό, είναι σαφώς αποδεδειγμένο ότι μας εμπλέκει σε μία
άφρονη ζωή, ενώ αντίθετα στην απόλυτη Ελευθερία της Αλήθειας, υπάρχει στο τέλος,
έστω και αργά, η πολύμορφη και πολυποίκιλη ικανοποίησή μας!
Για φαντασθείτε Αγαπητοί μου Φίλοι μία υποτιθεμένη, ας πούμε, δική σας περίπτωση,
όπου ως Οικογένεια έχετε συνδεθεί καλοπροαίρετα και επί χρόνια με ένα παντρεμένο
ζευγάρι της ίδιας περίπου ηλικίας με εσάς, έχετε δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη στα στόσα
χρόνια της παρέας σας, και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεστε, ότι ο καλός σας δήθεν έμπιστος φίλος… δείχνει όχι και τόσο έντιμες τάσεις προς την σύζυγό σας, ο νοών νοείτω,
αφού τα λόγια πλέον είναι περιττά!
Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, πού είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και πού το ΨΕΜΑ στη ΖΩΗ μας;
Αναφέρθηκε ένα γεγονός στα τόσα μύρια που υπάρχουν στην όλη βίωσή μας, ίσως ένα
από τα πλέον σοβαρά και σημαντικά!
Εδώ αξίζει να αναλύσουμε επί παντός επιστητού τις Αληθινές, αλλά και τις Ψεύτικες
Τάσεις του Ανθρώπου. Ας μη μας διαφεύγει, ότι διάγουμε μία καθόλα κρίσιμη εποχή
και είναι μεγάλες οι Ευθύνες μας!
Μήπως φταίνε οι διάφορες δύσκολες συνθήκες διαβίωσής μας; Μήπως ακόμα ενέχονται
οι πρωτεργάτες της Παιδείας μας, όπου έχουν ιερό καθήκον να διδάσκουν στα παιδιά
μας, τόσο στην Α/θμια Εκπαίδευσή τους, αλλά κυρίως στην Β/θμια Εκπαίδευση, τις αξίες
του ΑΛΗΘΙΝΟΥ, με τις εξ αντιθέτου σαθρές και άχρηστες τάσεις των ΨΕΥΤΙΚΩΝ αξιών
τις οποίες ουδόλως αναφέρουν!
Εδώ θα σας προσθέσω και ένα προσωπικό δεδομένο, των παλαιών ετών μάθησής μας
και εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου όλοι οι Καθηγητές μας μέσα σε κάθε
Μάθημά τους άφηναν και λίγα λεπτά εκτός Κειμένου, ώστε να μας νουθετούν για το
πώς πρέπει και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε στη ζωή μας, με κύριο μέλημά μας να
είμαστε καλύτεροι σαν άτομα! Δυστυχώς όμως σήμερα αυτό το στοιχείο έχει παντελώς
εκλείψει από τους Εκπαιδευτικούς μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνον πλέον εμείς ως
Γονείς έχουμε την υποχρέωση να τα νουθετούμε. Όμως το πράττουμε ΟΛΟΙ;
Ας αναφερθούμε δυστυχώς - και ας πω καλοπροαίρετα - σε ένα άλλο θλιβερό σημείο,
στην ωμή περιφρόνηση της Εκκλησιαστικής Πίστεως, ευτυχώς από ολίγους του Λαού
μας και της Άθεης Παιδείας, όπου ήδη έχουμε γευθεί, όπως να πετιούνται από τις αίθουσες Διδασκαλίας οι ΕΙΚΟΝΕΣ της Παναγίας και του Χριστού μας, επίσης την προτροπή Κατάργησης της Πρωινής Προσευχής των παιδιών μας στα Σχολεία, αλλά ακόμα και
από τα άθλια και ψυχοφθόρα προγράμματα, ευτυχώς επαναλαμβάνω, ολίγων Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία καλώς ή κακώς αλλοιώνουν την ψυχολογία των Νέων
μας! Τότε τι Χριστιανοί είμαστε;
Ο Λαός μας οφείλει να είναι πρόθυμος και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεών του και
το Έθνος μας να αναδείξει το μεγαλείο του στα εχέγγυα των ιερών μας Παραδόσεων
ανά τους Αιώνες, και βέβαια μέσω των Ταγών που μας εξουσιάζουν!
Ας μη μας διαφεύγει και το γεγονός ότι τη Ζωή μας την βιώνουμε ατενίζοντας προς τα
εμπρός, και όχι κοιτάζοντας προς τα πίσω… οπότε ερωτάται: Υπάρχει άνθρωπος που σε
όλη τη βίωση δεν λέει ΨΕΜΑΤΑ;
Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε στο μέλλον Αρίστους Οιωνούς, αφού κατά πρώτον καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε κακό μόλυσμα και απομακρυνθούμε από τις βδελυρές κακίες μας, όσο είναι δυνατόν, με την συνεχή βελτίωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και την, όσο
μπορούμε, εκμηδένιση του ΨΕΜΑΤΟΣ στη Ζωή μας, αφού είναι γνωστή η Θεία Ρήση και
Εντολή του Κυρίου μας: “Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν!”. Ματθ. κβ’ 39.
Και για να μη μακρηγορούμε, τι πιο άριστο για ΟΛΟΥΣ μας η φωτεινότητα της Ορθής
Κρίσης την οποία μας προσφέρει ο Θεός της Αγάπης, ώστε αυτή και μόνον η ΑΓΑΠΗ να
αποβάλει έξω τον Φόβο από οποιαδήποτε αιτία, με την Ελπίδα να εξαγνίζουμε τους
εαυτούς μας και να παρουσιαζόμαστε καθαροί έως το τέλος μας, ενώπιον του Θεού και
Κυρίου μας.
Είθε και Γένοιτο!
Σεπτέμβριος 2019
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Το 21ο Γαβούστημα Καππαδοκών στη Χαλκίδα

ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΛ

Ένα σημαντικό νέο απόκτημα εμπλουτίζει την συλλογή που εκτίθεται στο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου.
Πρόκειται για το ορυκτό «Χαλκούχο Αδαμίτη με ασβεστίτη» (CuprianAdamiteonCalcite) που προέρχεται από
τον μεταλλευτικό τομέα του φρέατος «Χριστιάνα»
στην περιοχή της Καμάριζας Λαυρίου. Το ορυκτό αυτό
είχε φυγαδευθεί στην Αμερική, όπου βρισκόταν στα χέρια
συλλέκτη που το διέθετε προς
πώληση. Η Ε.ΜΕ.Λ., μετά από
εισήγηση της Επιτροπής του
Ορυκτολογικού Μουσείου, το
αγόρασε και το επαναπάτρισε.
Ο κρύσταλλος του αδαμίτη μεγέθους 3,5 εκ. είναι πιθανότατα
ο μεγαλύτερος προερχόμενος
από το Λαύριο που εκτίθεται
σε Μουσείο, ενώ η αξία του
εκτιμάται τεράστια σε σχέση με το σχετικά μικρό κόστος αγοράς.

έδωσε πάλι την ευκαιρία στους Καππαδόκες από όλη την Ελλάδα καθως
και από το εξωτερικό να σμιξουν. Πολλοί Σύλλογοι, μεταξύ των οποίων
και ο Μικρασιατικός Σύλλογος Αναβύσσου, έδωσαν το δικό τους χρώμα,
χορεύοντας, τραγουδώντας, αναπολωντας...Την παράσταση όμως έκλεψαν οι Κρήτες, που, τα τελευταία χρόνια μέσα από τυχαία γεγονότα, ανακάλυψαν τις ρίζες τους βαθειά στην Καππαδοκία. Αυτοι εδωσαν το δικο
τους χρώμα και τόνο στην εκδήλωση φιλευοντας τους επισκεπτες φρεσκιες κηρύθρες με μέλι, τυριά, παξιμάδια και φυσικά άφθονη ρακί...Χορός
και λεβεντιά...Άξιοι να φιλοξενήσουν το επόμενο Γαβούστημα....

Λαύριο, 21-8-2019
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,
το αρχαίο θέατρο Θορικού, το
κόσμημα του Δήμου μας, το αρχαιότερο σωζόμενο θέατρο της
αρχαιότητας, ξαναζωντάνεψε
με τους ήχους των εγχόρδων
της ορχήστρας Hellenic Musica
Viva, υπό την διεύθυνση της
ταλαντούχου και χαρισματικής κας Λουντμίλας Λιμόροβα, καθηγήτριας του
Εθνικού Ωδείου.
Οι σφοδρότατοι άνεμοι που έπνεαν ασταμάτητα όλες εκείνες τις ημέρες δεν
στάθηκαν εμπόδιο να αναβάλλουν ή ακόμη και να ματαιώσουν την προγραμματισμένη για το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019, συναυλία με έργα των
συνθετών J.S.Bach, Antonio Vivaldi, Gabriel Fauré, Νίκου Σκαλκώτα και Astor
Piazzolla.
Η συναυλία διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαυρεωτικής και την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» του Δήμου
Λαυρεωτικής και έγινε στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της πολιτείας και
της κοινής γνώμης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου και της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Θορικού σε αρχαιολογικό
πάρκο, όπως επανειλημμένα έχει διακηρυχθεί.
Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας που τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση αυτή και απέδειξαν την ευαισθησία και τον σεβασμό τους σ’ αυτό
το σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Λαύριο, 24 Σεπτεμβρίου 2019
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

Ένας άντρας πήγε στον πατέρα του και του
είπε:
“ Πατέρα, δεν αντέχω άλλο τη γυναίκα
μου, θέλω να τη σκοτώσω, αλλά φοβάμαι
ότι θα με καταλάβουν.
Μπορείς να με βοηθήσεις?”
Ο πατέρας απάντησε: “ Ναι, μπορώ, αλλά
υπάρχει ένα πρόβλημα... Πρέπει να είσαι
σίγουρος ότι κανείς δεν θα υποψιαστεί ότι
ήσουν εσύ αυτός που την σκότωσε.
Θα πρέπει να την προσέχεις, να είσαι
ευγενικός, ευγνώμων, υπομονετικός, να
αγαπάς, να είσαι λιγότερο εγωιστής, να
ακούς περισσότερα...!!!
Βλέπεις αυτό το δηλητήριο εδώ;
Κάθε μέρα θα βάζεις λίγο στο φαγητό. Έτσι
θα πεθάνει σιγά-σιγά.”
Μετά από λίγες μέρες, ο γιος επιστρέφει
στον πατέρα του και λέει: “ Δεν θέλω να
πεθάνει πια η γυναίκα μου!
Συνειδητοποίησα ότι την αγαπώ. Και τώρα;
Πώς μπορώ να σταματήσω αυτό που την

δηλητηριάζει όλες αυτές τις μέρες?”
Του απαντάει ο πατέρας: “ Μην ανησυχείς! Αυτό που σου έδωσα ήταν σκόνη ρυζιού. Δεν θα πεθάνει, γιατί το δηλητήριο
ήταν μέσα σου!”
Όταν ταΐζεις κακίες πεθαίνεις αργά. Ας μάθουμε πρώτα να κάνουμε ειρήνη με τον
εαυτό μας και μόνο τότε θα είμαστε σε
θέση να το κάνουμε και με τους άλλους.
Να αντιμετωπίζουμε τους άλλους όπως
θα θέλαμε να μας φέρονται.
Εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία να αγαπάμε, να δίνουμε, να βοηθήσουμε... και
να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι
μας σερβίρουν, να εκμεταλλευτούμε και
να αξιοποιήσουμε τους άλλους.
Είθε η αγάπη του Θεού να μας αγγίζει
κάθε μέρα γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε
χρόνο να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας
με αυτό το αντίδοτο που λέγεται συγχώρεση...!!!

29

5. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019/5/93

Χλωρίωση νερού:

Πόσο ασφαλής είναι για την ανθρώπινη υγεία;
Αυτό που έσωσε την ανθρωπότητα
από παλιότερες ασθένειες,
όπως η χολέρα, ο τύφος, η
γαστρεντερίτιδα κ.λ.π.,
έρχεται σήμερα να µας
καταδικάσει σε πολύ
μεγαλύτερες ασθένειες όπως: καρκίνο,
νεφρικές παθήσεις
και σε πολλές άλλες
εκφυλιστικές ασθένειες.
Το Χλώριο ανακαλύφθηκε το 1774 από τον Σουηδό
χημικό Καρλ Βίλχελμ Σέελε. Συμβολίζεται με τα γράμματα Cl. Το όνομά
του προέρχεται από την ελληνική λέξη
«χλωρός= πράσινος». Σήμερα, βρίσκει
ευρύτατη εφαρμογή σε όλο τον κόσμο.
Παράγεται με ηλεκτρόλυση του νερού
με αλάτι. Το Χλώριο σε αντίδραση με
το νερό δίνει υποχλωριώδες οξύ (HOCl)
και υδροχλωρικό οξύ (HCl). Cl2 + Η2Ο 
HOCl + HCl. Η παραγόμενη ποσότητα σ’
αυτά τα οξέα εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την οξύτητα του νερού. Το
υποχλωριώδες οξύ είναι το κύριο απολυμαντικό. Το μόριο ή τα ιόντα του Χλωρίου καταστρέφουν τα κυτταρικά τοιχώματα των μικροοργανισμών και, τελικά,
αντιδρούν με τις πρωτεΐνες των τελευταίων δημιουργώντας τις γνωστές, για
τις καρκινογόνες ουσίες, χλωραμίνες. Το
πιο επικίνδυνο, όμως, είναι η παρουσία
αμμωνιακών ενώσεων στο νερό, οπότε
οι χλωραμίνες σχηματίζονται ταχύτερα και σε μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό
καθ’ αυτό το χλώριο είναι πολύ τοξικό
και χρησιμοποιήθηκε σε χημικούς πολέμους εξόντωσης των αντιπάλων.
Το χλώριο είναι τοξικό στην επαφή, την
κατάποση και την εισπνοή. Απαραίτητη
είναι η χρήση γαντιών, γυαλιών ασφαλείας και καλού εξαερισμού κατά την
χρήση του. Συγκεντρώσεις άνω των 500
ppm είναι θανατηφόρες. Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στον αέρα
για οκτάωρο είναι 1 ppm. Είναι, επίσης,
πάρα πολύ τοξικό για τους θαλάσσιους
οργανισμούς. Το χλώριο αποτέλεσε τη
βάση για τα πρώτα χημικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η χρήση ενώσεων του χλωρίου
στα ψυγεία και τα προωθητικά των
σπρέι με τη μορφή των χλωροφθορανθράκων προκαλεί την τρύπα του όζοντος. Επίσης, τα εντομοκτόνα με χλώριο,
ειδικά το DDT, προκάλεσαν προβλήματα
βιοσυσσώρευσης σε οργανισμούς πιο
πάνω στην τροφική αλυσίδα.
Η χρήση χλωρίου στην αλιεία και ειδικότερα στην υποβρύχια αλιεία απαγορεύεται αυστηρά. Οι δε κυρώσεις που
επισύρει είναι βαρύτατες.
Ιστορικό
Η απολύμανση µε χλώριο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την Jersey
City water Company στο Jersey City
της Αµερικής το 1910 η οποία, µετά
από µελέτη, εφάρµοσε την χλωρίωση σαν µέθοδο απολύµανσης του νερού, µετά από καταγγελία και µήνυση
των κατοίκων περί ύπαρξης παθογό-

νων µικροβίων στο νερό και
εµφάνισης κρουσµάτων.
Το δικαστήριο δέχθηκε τη µέθοδο χλωρίωσης µε απόφασή του στις 10
Μαΐου και από
τότε
διαδόθηκε
και εφαρµόστηκε
σε
Παγκόσµια
κλίµακα.
(Στην
Ελλάδα
αναγνωρίστηκε
σαν
επίσηµη
µέθοδος
απολυµάνσεως το 1958 Υγ.
Διάταξη , αριθ. ΥΜ5673/4-12-1957 )
Αυτό το ιστορικό επίτευγµα ήταν
το αποτέλεσµα της ευρείας χρήσης
του χλωρίου στα δίκτυα ύδρευσης,
ένας
θεαµατικά
αποτελεσµατικός
απολυµαντικός παράγοντας, ο οποίος
καταπολέµησε τις ασθένειες υδρικής
προέλευσης θανατώνοντας τα βακτηρίδια, τους ιούς και άλλα µικρόβια.
Η απολυµαντική δράση του χλωρίου
Όταν προσθέτουµε χλώριο σε ένα
µολυσµένο µε µικρόβια νερό, ένα µέρος
της προστιθέµενης ποσότητας χλωρίου αντιδρά µε διάφορα συστατικά
του νερού και τους µικροοργανισµούς
που θανατώνει και δεσµεύεται, ενώ
το υπόλοιπο παραµένει στο νερό ως
υπολειµµατική ποσότητα.
Το υπολειµµατικό χλώριο αποτελεί µια
δικλείδα προστασίας του νερού από πιθανές επιµολύνσεις, σε περίπτωση εισχώρησης µολυσµατικών παραγόντων
σε κάποιο σηµείο του δικτύου ύδρευσης, µετά το σηµείο εφαρµογής της
απολύµανσης.
Η
αποτελεσµατικότητα
της
απολύµανσης, δηλαδή ο βαθµός εξόντωσης των µικροοργανισµών του
νερού µε τη χρήση χλωρίου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως
το είδος των µικροβίων, η ποσότητα
του προστιθέµενου χλωρίου, ο χρόνος επίδρασής του, το pH του νερού, η θερµοκρασία του και φυσικά η περιεκτικότητα του νερού σε
διάφορα ανόργανα ή οργανικά συστατικά, τα οποία δεσµεύουν κάποια ποσότητα του προστιθέµενου χλωρίου
και ενδεχοµένως η συγκέντρωση του
υπολειµµατικού να µην αρκεί για µια
αποτελεσµατική απολυµαντική δράση.
Έτσι, σε νερά µε ουδέτερο ή ελαφρά
αλκαλικό pH (όπως είναι τα νερά των
περισσότερων υδραγωγείων της χώρας), όπου η αποτελεσµατικότητα του
προστιθέµενου χλωρίου είναι πολύ
µειωµένη, σε νερά µε διαλυµένα άλατα αµµωνίου, σε νερά µε οργανική
ουσία ή σε πολύ µολυσµένα νερά,
αναγκαζόµαστε να αυξήσουµε υπερβολικά τις δόσεις του χλωρίου, ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό απολυµαντικό
αποτέλεσµα, οδηγούµενοι αναπόφευκτα στην υπερχλωρίωση.
[πηγές:wikipedia, healthandlifewf.gr, waterlabs.gr]

(συνεχίζεται)
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Γεννήθηκα στην Κρήτη.

Μεγάλωσα ξυπόλυτο παιδί στις αμμουδιές της πατρίδας
μου, που έβαζα στ’ αυτιά μου τα κοχύλια της θάλασσας,
ν’ ακούσω τη βουή του ωκεανού.
Δεν ήξερα να αποζητώ την ομορφιά μα η ομορφιά ξεδιπλωνόταν μέσα μου.
Δεν ήξερα να αποζητώ τη λεβεντιά μα η λεβεντιά ξεδιπλωνόταν μέσα μου,
από τις διηγήσεις του παππού μου.
Αφήστε με να παινέψω την πατρίδα μου.
Το αξίζει.
Συμπτωματικά βρέθηκα στο θέατρο.
Έγινα ηθοποιός όπως θα μπορούσα να γίνω και σιδηρουργός.
Ήθελα να ξοδιάσω όσες δυνάμεις κρύβανε τα μπράτσα
και η ψυχή μου.
Ήταν μια νύχτα Ιουνίου του 1928, όταν αντίκρισα για
πρώτη φορά τα φώτα της ράμπας από τη μικρή και αξέχαστη σκηνή του θεάτρου των Νέων του Παγκρατίου.
Το θέατρο θα πρέπει να λειτουργεί σαν ένα σχολείο και
όχι μόνο σαν ψυχαγωγία γελαστική.
Το θέατρο πετυχαίνει το σκοπό του, όταν φεύγοντας
από αυτό, έχεις αποκομίσει κάποια συμπεράσματα που
θα σου χρησιμέψουν σαν τροφή της ψυχής και της ζωής
σου.
Θα προτιμούσα να είχα γνώσεις περισσότερες απ’ όταν
βγήκα στο θέατρο.
Είχα πολύ λίγες.
Στην εποχή τη δική μου, οι άνθρωποι ωριμάζαμε πνευματικά πολύ αργότερα από τα σημερινά παιδιά. Ήμουν
τριάντα ετών, και αισθανόμουν όπως τα παιδιά των δέκα
ετών σήμερα.
Τέτοια ντροπή, τέτοια συστολή, τέτοια επιφυλακτικότητα,
τέτοιο σεβασμό, απέναντι σε καθετί που άξιζε σεβασμό.
Πορεύτηκα έντιμα στη ζωή μου και στην ιδιωτική, και
στην πολιτική και στην επαγγελματική.
Κι εκεί οφείλω ένα μεγάλο μέρος της τοποθέτησης
που έχει κάνει ο κόσμος στη δουλειά μου: στην εντιμότητά μου, στο ότι δεν είμαι άνθρωπος των παραχωρήσεων
και των υποχωρήσεων.
Η έντιμη και σωστή θεώρηση της τέχνης, οδηγούν τον
καλλιτέχνη στο σωστό δρόμο.
Έτσι το έργο του γίνεται δεκτό απ’ όλο τον κόσμο
ανεξάρτητα από πολιτικές ή όποιες άλλες διαφορές.
Η ζωή μου υπήρξε φαινομενικά ήρεμη, ουσιαστικά
όμως φοβερά ανήσυχη.
Φαινομενικά άτονη, ουσιαστικά έντονη και αγωνιστική.
Ένας άνθρωπος που στρατεύεται,
μένει στρατευμένος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Η ζωή... Αχ η ζωή!
Πάρε λίγο φως από τον ήλιο, λίγα λουλούδια, λίγα κελαηδήματα πουλιών, κάτι από το ποταμάκι που τρέχει,
κάτι από την αγάπη, βάλ’ τα όλα μαζί, και τότε θα δεις τι
όμορφη που είναι η ζωή.

Μάνος Κατράκης
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Φθινοπωρινό χιούμορ
Ανάμεσα στα οκτώ και τα δώδεκα χρόνια μας, μας
έδιναν συχνά στο σχολείο μας για έκθεση το θέμα
Φθινόπωρο. Γεμίζαμε όλοι μας σελίδες ολόκληρες,
περιγράφοντας τα φύλλα που πέφτουν, τα πρωτοβρόχια, κ.λπ., κ.λπ. Αλήθεια τι ποίηση, τι νοσταλγία
που κρύβει αυτή η εποχή!
Όμως το φθινόπωρο δεν είναι μόνο ποιητικό, ρομαντικό και μελαγχολικό. Ας το δούμε λοιπόν και
από κάποια άλλη σκοπιά, τη χιουμοριστική, γιατί κι’
αυτή η όψη του είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
- Οι διακοπές τέλειωσαν λοιπόν! Το φθινόπωρο
φτάνει, έφθασε. Τ’ αυτοκίνητα αφού ψήθηκαν
στον ήλιο, βράχηκαν στη θάλασσα και διέσχισαν
αυτοκινητόδρομους και εξοχικούς χωματόδρομους
με νωπές τις αναμνήσεις της «φυσικής» ζωής, ξαναβρίσκουν τη θέση τους δίπλα στα πεζοδρόμια
των πόλεων. Με λίγα λόγια βρισκόμαστε πια στο
φθινόπωρο κι’ επιστρέφουμε, όλοι επιστρέφουν.
Ξαναμπαίνουν στη σειρά τους κι’ η επιστροφή αυτή
πόσες ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες εκπλήξεις
έχει! Αν π.χ. η ζυγαριά δείξει ότι πήραμε μερικά
κιλά κι ακόμα πιο δυσάρεστες αν ανακαλύψουμε
ότι την ώρα που εμείς κάναμε ηλιοθεραπεία στην
Κέρκυρα κάποιος διαρρήκτης θέλησε να μπει στο
σπιτικό μας.
Επιστρέφουν, όλοι επιστρέφουν… Το μόνο που δεν
επιστρέφει είναι το χρήμα, αντίθετα μάλιστα, αυτή
την εποχή κυλάει πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά
από τα χέρια μας.
Όλοι όσοι γυρίζουν είναι γεμάτοι αποφάσεις, ευχές,
ιδέες, επιθυμίες: θα βάψουμε την κουζίνα, θα κάνουμε μια ωραία μακρινή εκδρομή τα Χριστούγεννα, δεν θα ξανακαλέσουμε τη Μαργαρίτα, αρκετά
την ανεχτήκαμε – άλλωστε είναι τόσο βαρετή, θα
πάρουμε του Μιχάλη εκείνο το μοτοποδήλατο, δεν
θα πούμε τον μπαμπά μας Ες – Ες αν αρνηθεί να
μας δώσει ένα πενηντάρι.
Άλλοι ακόμα, θ’ αλλάξουν παραδουλεύτρα, θα
προσπαθήσουν να καταλάβουν τα μοντέρνα μαθηματικά, θ’ απαντήσουν σ’ όλα τα e-mail ή θα προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί τ’ αξιολάτρευτα
πλάσματα που φέρανε στον κόσμο, πριν 15-20 χρόνια, σήμερα είναι ψιλοαναρχικοί ή κι’ εγώ δεν ξέρω
τι άλλο…
Θ’ αρχίσουμε να ψάχνουμε τις τσέπες του συζύγου,
γιατί παραείναι χαρούμενος, κι’ ένας τόσο χαρού-

μενος σύζυγος, φθινοπωριάτικα, είναι κάτι ύποπτο.
Το πιο πιθανό είναι ότι θα γνώρισε κάποια σειρήνα
στις κοντινές ακτές, την εποχή που εμείς είμαστε με
τα παιδιά στο νησί (Αλλοίμονό του…).
Φθινόπωρο λοιπόν, μικρές και μεγάλες αποφάσεις.
Και η σπουδαιότερη, αυτή που πολλές φορές είχε
περάσει από το μυαλό μας, αλλά δεν είχαμε βρει
έως τώρα το κουράγιο να την εφαρμόσουμε: Να πάψουμε να είμαστε μέλη μιάς καταναλωτικής κοινωνίας. Δηλαδή να πετάξουμε ή να χαρίσουμε όλα τα
αντικείμενα που νομίζουμε ότι μας υπηρετούν, ενώ
στην πραγματικότητα είμαστε σκλάβοι της!
Βέβαια αυτό θα στεναχωρήσει πολύ τα παιδιά. Πως
θα ζήσουν χωρίς τηλεόραση, πως θα πηγαίνουν
στο εξοχικό μας σπίτι χωρίς αυτοκίνητο – κι’ όμως
είναι απλό, αφού δεν θα έχουμε πια ούτε εξοχικό
σπίτι – πως θ’ ακούν την ποπ μουσική τους χωρίς
στέρεο, πως θα πηγαίνουν την βόλτα τους χωρίς μοτοποδήλατο; (καημένε Μιχάλη δεν το χάρηκες πολύ
καιρό!).
Πως; με την ελπίδα! Γιατί το φθινόπωρο είναι επίσης η εποχή της ελπίδας. Ελπίζουμε χίλια πράγματα – οι ελπίδες έτσι κι αλλιώς είναι αφορολόγητες
– Π.χ. ελπίζουμε ότι μια ωραία βροχή θα γκρεμίσει
τους ουρανοξύστες που άρχισαν να ξεφυτρώνουν
στην πόλη μας και στη θέση τους θα γίνουν πάρκα. Ή ότι τα Ι.Χ. αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν μόνον
κάθε Δευτέρα – ή οποιαδήποτε άλλη μέρα, φτάνει
να είναι μόνο μία.
Και πρέπει να περιορίσουμε πάντως τις ώρες που
αφιερώνουμε στις βιτρίνες, γιατί ο χρόνος μας είναι
κυριολεκτικά πολύτιμος, μια κι έχουμε να κάνουμε
χίλια δυό πράγματα.
Να κρύψουμε τα καλοκαιρινά, ν’ αερίσουμε τα χειμωνιάτικα να ειδοποιήσουμε εγκαίρως για τα χαλιά
αν δεν θέλουμε να μας τα φέρουν τον Δεκέμβρη,
να ταχτοποιήσουμε τα συρτάρια, να ποτίσουμε τις
παραμελημένες γλάστρες, να να…
Δεν σας αρέσουν όλα αυτά; Κουραστήκατε μόνο
που τα σκέπτεστε; Αν ναι, παρατήστε τα – αφήστε
τα γι’ αργότερα – και ξαναφύγετε.
Οι πλαζ είναι άδειες, τα ξενοδοχεία κάνουν έκπτωση, ο ήλιος είναι απαλός, οι αυτοκινητόδρομοι ήσυχα. Ιδεώδης εποχή για διακοπές.
Γιατί, ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, είναι κι αυτή
μια άλλη όψη του φθινόπωρου. Που όπως ξέρουμε
κρατάει πολύ, κι έτσι έχετε όλο τον καιρό ν’ αναβάλλετε…
Καίτη Καγκαράκη

«Άτιμος είναι ο κόσμος τούτος Αγά μου, άδικος τιποτένιος. Οι πιο καλοί πεινούν κι αδικιούνται, οι πιο κακοί τρων και πίνουν και κυβερνούν, χωρίς πίστη, χωρίς ντροπή, χωρίς αγάπη. Δεν
μπορεί πια το άδικο να βαστάξει!
Θα βγω στους γύρω δρόμους, θα σταθώ στις πλατείες, θανέβω στις στέγες και θα φωνάξω:
Ελάτε όλοι οι πεινασμένοι κι οι αδικημένοι κι οι τίμοι να σμίξουμε, να βάλουμε φωτιά, να
καθαρίσει η γης από δεσποτάδες κι αφεντάδες κι αγάδες.
…Θά θελα Αγά μου, νάχα τη δύναμη να σηκωθώ, να κηρύξω σε όλο τον κόσμο επανάσταση. Να ξεσηκώσω όλους τους ανθρώπους, άσπρους, μαύρους, κίτρινους, να γίνουμε ένας
στρατός της πείνας παντοδύναμος και να μπούμε στις μεγάλες σαπισμένες πολιτείες και στα
άτιμα παλάτια και στα ξετσίπωτα σεράγια της Πόλης και να βάλουμε φωτιά!»
Νίκος Καζαντζάκης, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
70 m2 ΙΣΟΓΕΙΟ+70 m2 ΥΠΟΓΕΙΟ

στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Αριστοτέλους 38 τ.693 8327163

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ + ΥΠΟΓΕΙΟ
στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ
Μ. Αλεξάνδρου 32
6949478578

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
•Μια ξανθιά παίρνει τηλέφωνο τον άντρα της κλαμένη
κι εκείνος μόλις την ακούει έτσι την ρωτάει:
«Γιατί κλαις αγάπη μου, τι έγινε;»
«Προσπαθώ να φτιάξω ένα παζλ αλλά δε μπορώ. Όλα
τα κομμάτια είναι ίδια.»
«Τι παζλ είναι αυτό;»
«Το κουτί έχει έναν κόκορα πάνω, αλλά είναι απίστευτα
δύσκολο! Τα κομμάτια δε μου φαίνεται να ταιριάζουν.»
«Καλά μην στεναχωριέσαι, είμαι σίγουρος ότι απλά
έχεις μπλοκάρει λίγο. Όταν επιστρέψω στο σπίτι θα σε
βοηθήσω.»
Φτάνει ο σύζυγος στο σπίτι και βλέπει την γυναίκα του
να κλαίει απελπισμένα.
Πάει κοντά της, την παίρνει αγκαλιά και της λέει:
«Μην κλαις μωράκι μου. Κοίτα τι θα κάνουμε, θα
βάλουμε τα δημητριακά πάλι μέσα στο κουτί και θα
κάνουμε σαν μην έγινε τίποτα!»
•Ο Βάγγος άρχισε να τρελαίνεται γιατί του είχε μπει η
ιδέα ότι είναι καλαμπόκι και τον κυνηγούν οι κότες να
τον φάνε.
Τον κλείσανε σε ένα ψυχιατρείο και μετά από λίγους
μήνες τον φώναξε ο Διευθυντής και του είπε:
«Βάγγο τώρα είσαι καλά πλέον, οπότε μπορείς να γυρίσεις στο χωριό σου.»
Και του απαντάει ο Βάγγος:
«Εγώ καλά είμαι και ξέρω ότι δεν είμαι καλαμπόκι, αλλά
οι κότες το ξέρουν;»
•Ο Διονύσης, ένας ευκατάστατος άντρας έχει πιάσει
κουβέντα με μια όμορφη κοπέλα.
Το θέμα συζήτησής τους είναι ο γάμος και η κοπέλα του
λέει:
«Σε ένα σπιτικό, το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα!»
«Συμφωνώ, αλλά θα παντρευόσουν έναν ηλίθιο μόνο
για τα λεφτά του;»
Και του απαντάει εκείνη χαμογελώντας:
«Να το πάρω αυτό σαν πρόταση γάμου;»
•Ένα ζευγάρι καυγαδίζει για τις οικονομικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει.
Ο σύζυγος κατηγορεί την γυναίκα του ότι ψωνίζει διαρκώς άχρηστα πράγματα και τις λέει:
«Σε προειδοποιώ, να προσέχεις από δω και πέρα τι
αγοράζεις γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα γίνει! Παίρνεις
μονίμως περιττά πράγματα που δεν τα έχεις χρειαστεί
ποτέ!»
Και του απαντάει η γυναίκα του:
«Μιλάς εσύ, που πριν ένα χρόνο αγόρασες έναν πυροσβεστήρα και δεν τον έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα;»
•Ένας Πόντιος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα ως
φύλακας και ενημερώνεται από τον διευθυντή των φυλακών:
«Είμαι σίγουρος ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, απλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι ορισμένοι κρατούμενοι είναι αρκετά ζόρικοι κάποιες φορές.»
Και του απαντάει ο Πόντιος:
«Μην ανησυχείτε! Σε μένα δεν περνάνε αυτά! Τον πρώτο που θα δω να δημιουργεί πρόβλημα θα τον πετάξω
έξω με τις κλωτσιές.»
•Μπαίνει ένας Πόντιος τουρίστας στο μουσείου του
Λούβρου κι αφού τα έχει γυρίσει όλα, σταματάει κάποια στιγμή για λίγο.
Κάθεται λοιπόν σε μια πολυθρόνα στη μέση μέση αρα-

χτός για να ξεκουραστεί λίγο.
Τον βλέπει ο φύλακας του μουσείου και του κάνει παρατήρηση με έντονο ύφος:
«Σας παρακαλώ να σηκωθείτε αμέσως. Δεν είναι δυνατόν να κάθεστε στην πολυθρόνα του Μολιέρου.»
Και του απαντάει ο Πόντιος:
«Καλά, πως κάνεις έτσι; Αν έρθει ο Μολιέρος θα σηκωθώ!»
•Ο Μπάμπης είναι με την ερωμένη στο κρεβάτι της και
του λέει αυτή.
«Μπάμπη μου, όχι πως δεν μου αρέσει το μούσι σου
αλλά θα ήθελα να σε δω και ξυρισμένο. Είμαι σίγουρη
ότι θα φωτίσει το πρόσωπό σου!»
«Πας καλά; Αφού σου έχω πει ότι με θέλει έτσι η γυναίκα μου!»
«Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.» του ξαναλέει η
ερωμένη
«Δεν υπάρχει περίπτωση! Έτσι με γνώρισε κι έτσι πρέπει να παραμείνω. Της αρέσει πολύ, αν ξυριστώ μπορεί
και να με χωρίσει.»
«Έλα βρε Μπαμπίνο μου, ξυρίσου και θα σου κάνω ό,τι
θες!» του λέει με νάζι.
Τελικά με την τσαχπινιά και τις υποσχέσεις της τον
πείθει και ξυρίζει το μούσι.
Τη νύχτα επιστρέφει στο σπίτι του, και ξαπλώνει σιγά
σιγά στο κρεβάτι να μην ξυπνήσει την γυναίκα του.
Εκείνη, γυρίζει μισοκοιμισμένη προς την μεριά του, του
χαϊδεύει το πρόσωπο, και λέει:
«Αχ Φάνη μου, ακόμα εδώ είσαι; Σε λίγο θα γυρίσει
ο άντρας μου!»
•Μία παρέα αντρών κάθεται στη σάουνα και συζητούν
για δουλειές και επενδύσεις.
Κάποια στιγμή χτυπάει ένα κινητό και το σηκώνει ένας
από τους άντρες και λέει:
«Ναι μωρό μου θα στο πάρω!»
«Αχ τέλεια!» φωνάζει η γυναίκα ενθουσιασμένη από το
τηλέφωνο. «Θέλω και κάτι άλλο όμως» του λέει:
«Τι είναι αυτό που θέλεις;» ρωτάει ο άντρας.
«Βλέπω τώρα σε μια βιτρίνα μια υπέροχη γούνα προσφορά, από 10.000 ευρώ, μόνο 6.000.»
«Να την πάρεις αγάπη μου!»
«Σ ευχαριστώ γλυκιέ μου. Επίσης είδα το πρωί ότι και
τις γόβες που ήθελα να πάρω έχουν έκπτωση 50%! Από
5.000 ευρώ, τώρα κοστίζουν μόνο 2.500.»
«Ε αν είναι έτσι να τις πάρεις κι αυτές! Τι είναι 2.500
ευρώ;»
«Είσαι φοβερός! Μια που σε πέτυχα σε καλή μέρα,
άκου κι αυτό… Θυμάσαι την ωραία βίλα που κάναμε
διακοπές πέρυσι; Έμαθα ότι την πουλάνε!»
«Σοβαρά και πόσο κοστίζει;»
«Ευκαιρία είναι, μόνο 140.000 ευρώ»
«Τόσο οικονομικά, να βρεις τον μεσίτη να την κλείσεις;
Τι είναι 140.000 ευρώ, τίποτα!»
«Είσαι ο τέλειος σύζυγος, το βράδυ θα σε ανταμείψω!»
«Εντάξει μωρό μου, τα λέμε το βράδυ.»
Εντωμεταξύ οι άλλοι της παρέας που ακούν το τηλεφώνημα έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Ο τύπος κλείνει το τηλέφωνο και ρωτάει δυνατά την
παρέα του:
«Ρε παιδιά, ποιανού είναι αυτό το κινητό;»
•Στο δικαστήριο καταδικάζεται ένας τύπος με πρόστιμο
20.000 ευρώ για εξύβριση αρχής.
Στο τέλος της δίκης ρωτάει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου

τον κατηγορούμενο:
«Θέλεις να πεις κάτι κατηγορούμενε;»
«Θα το ήθελα πολύ κύριε Πρόεδρε, αλλά με τις τιμές
που έχετε δε με συμφέρει!!!»
•Σε ένα μπαρ κάθονται δίπλα δίπλα ένας άντρας με μια
γυναίκα κι έχουν πιάσει την κουβέντα.
Κάποια στιγμή ρωτάει η γυναίκα τον άντρα:
«Πόσων χρονών με κάνεις;»
Και της απαντάει ο τύπος:
«Χμ, από το βλέμμα γύρω στα 20, από δέρμα 22 χρονών
κι από κορμί 18!»
«Αχ ξέρεις να ανεβάζεις μια γυναίκα, σε ευχαριστώ
πολύ!» του λέει εκείνη ενθουσιασμένη.
Ωστόσο τον βλέπει που μουρμουρίζει κάτι μόνος του
και τον ρωτάει:
«Τι ακριβώς κάνεις τώρα;»
«Τη σούμα!» απαντάει εκείνος.
•Δύο γειτόνισσες πίνουν το πρωινό τους καφεδάκι και
κουβεντιάζουν:
«Άκου να δεις τι έγινε χθες…» λέει η μία.
«Πήγα με την κολλητή μου σε αυτό το καλό εστιατόριο
που σου έλεγα αλλά ήταν τελείως γεμάτο.»
«Κρίμα, και τι κάνατε; Φύγατε;»
«Όχι, έπιασα το κινητό μου και φώναξα: «Έλα γρήγορα
στο εστιατόριο, ο δικός σου είναι εδώ με μια άλλη!»»
«Και τι έγινε μετά;»
«Άδειασαν έξι τραπέζια!!!»
•Μια ποιήτρια παρουσιάζει την νέα της ποιητική συλλογή και στο τέλος ρωτάει τον κόσμο για εντυπώσεις…
Στους περισσότερους άρεσε, αλλά πετάχτηκε ένας και
της είπε:
«Ωραία ήταν αλλά δεν ξετρελάθηκα! Υπάρχουν κάποια
σημεία που δεν τα κατάλαβα!»
«Για πείτε μου τι είναι αυτό που δεν καταλάβατε;»
ρωτάει η ποιήτρια.
«Τι εννοείτε με την φράση «πονεμένο κενό»; Ένα πράγμα που είναι κενό δεν μπορεί να πονάει!»
Και του απαντάει η ποιήτρια εκνευρισμένη:
«Ε πως, εσείς δεν έχετε νιώσει ποτέ πονοκέφαλο;»

Του Δημήτρη Πετράκου

